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 ثادحأ 1 َجااةلثمالا ءذهفٌتريخًاذإ اكوهو عطقني .ملامءانءالذكو ترص و

 أ دج اولتَلا اوبرضااوحن ثادحألا و هللا اشنإنييتسةريثك ةمن:أاهلو ءامسالا

 ادهوذ ةوةفاضالامال و مسقلاوا د دوس و 5 ردنا او مسساد ساو ىعل

 عف أ وّراو صنلا ىلعر اجت نام ىلع كرش ىهو جة رعلا نم ماكلارخاوأ ى رات باباذهإو

 هااطعو ة,هاومنمدب زا|بحوو هاضر غل باد هتدمملا هلناال هلا الو محرلان حرلا هللا مسن

 مخل ىاكتملاهلوسرو قطصملا ةيدن دمت ىلعدهننا ىلصو هتنح ىف هيداةفازلا لفك و م

 ا اهعفرأو اهاكزأو :الصلضفأ ةماعهئايدنأ عيج ىلعو ةصاخهتنب لهأو ىضترملاريشدلا هنيمأو

 مزخاو

 . يا

 موت <

 م وم د وكلا 5



 همهحو هيلااليموبدالاب هئم ةبانع هالعو هزعمادأو هاقبهتالاطأدا عنب دمش ندامعورعولأ 0 0 1

*5 9 
 ام ا رم / ل :

 برضأ ةعيرأ طفللا ىف ٌنهعم< ةبناملا ىراحملاهذهو فقولاو مضلاو سسكلاو غفلاومزملا و

 مزمباو ”مضلاو عفرلا كاذكو دحاو برضرسكلاوّرمساو دحاو ب رض اظغللا ىف تفلاوٌبصنل ف

 ثدسنالةعرالا ذهن مبرضولخدرام نيب قرف الراحة ينام كات ذامغاو .فنولاو

 'ىثرغل هنعلوزرالءاسن فرحلا هيلع تدب امنيد رس زبوهوألإاهنمى تس لو ٌلماعلاهبف

 فرح فرحلا كلذو فرحا ىف ظذنلا نم ٌبرضاهن+لماع”لكل ىنلا لءاوعلا نم هئف كدت دحأ
 ةنكمللا ءامسالا بارعالا فورحو بارعالا ورحل مزجاو عذرلاو لاو بصنلاف بارعالا

 نونلاو ءابلاوءاتلاوزمهلا عبرالادئاوزلا اهلئاوأ ىف ىتلانيلعافلا ءامسال ةعزاشملا لاعف "الو

 تيأر ءامسالاف صنلاف نة لعفتو وهل عفو رهوأ تنل عفتوانأل ذأ كلوقكاذو

 اذاف رننلا قالو ابنك ملمس ءامسالا ف سدلو ديزاذه عف :رلاو دب ديزب تر رح داو اًديز

 ا ةكرحلا باهذوةاهذ مسالا ىلع 5 نيونتلا هذ

 مزحءامسالا ف سل 0 رحةعراشملالاءفالاىف سلو عفت لمزكاو لعفتسسم عف :رلاو لعشت

 تءراضامناو لاعفالا هذه كلذ سلو نيوننلاٌبقاعمهبلإ فاضملا ف لخادرور حل انال

 اديزنا تاقئناكىتحل_ءاضآ كلو ٌقفاويف لعمله ادبعْنإلوغت كن أَنلعاسلا ءامسأ

 لعفبسلوقتو ماللاَلعَم نمطَتالو مسالا تقلا ماللاهذههمداَتو ىنعملان مدي رئامق ٌلعافل

 نيبو ةقرعللا مسالا ماللاو ٌفلالا ىملتاك ىنعلنيفرحلا نين هاهملُتف كاذ لعفي ٌفووكلذ

 َبرْضَيَن |تاقولكنآىرتالا كلذ جمل ءاسممالا عضاوماهتعضو ولكن اءامسأب تسلاجنأ كا

 ىاضد أ كلذ ىرتس وعملا قامهعاستجاللءافلا تءراضابأالاامالك نكي, لاذ هءاشأو اننتأب

 ه9 سو-5 5<

 نيسلا نماهةل الو مك ان ىأ بش مكسيك وىلاعت هللا لاقماللا ل اوخدإو ههضوم

 ءامساللف فقولاومضلاو رسكلاو مفلاامأو 5 ةفرعلل مسالا ماللاو فلالا تقم ف وسو

 لاعف“اللودقو فوسو ريغ سن هلءاحامم لعفالو مسا سلام مهددع ةعراضملاة نك ارغ

 الاف ىنعملالا ىو لاعف أ الوءامسأب تسل ىتلا فورمعلاو ةسعراضملا ىرحت رحل ىتلا || 1

 هللا لضفب روصنملا هللا دضتدملأ هص.ختو هسذهتو هضخلتو هغيلأتب ها (باك اذه) اهانسأوةحرد

 ناسا معبأ

 ورسعرشن ىأ هن ويسب اك دهاوشجاركسا,هرصنو هناطلسزعأو و داع <« ءلعاصرحوترعلا 1

 اهيناعم صين عم هنعاهلصفي واهصخ باك قا هعجو هنماهصيلخو هيلعدتاهمحر رشق ننامعنا

 ةزمهلاةوق)

 ةزمهلعفأف لأ (ملا

 نوكتال فذلالانال

 تمعسامتاو لاح ىف هكرعتم

 رّوصتامالافلأ ةزمسهلا

 ةرمسهلانال اهتروسب
 روصتامناو اهل ةروصال
 تراصو اهريغةر وص

 لعفن يبو ل
 ىلوأ لءفأو لعفتو لعفيو
 نال اهريسغنملاعفالاب

 فورح ك.ف ورشا ىلوأ

 اهنمةذو>ألا نللاو دما
 فلالا تناك الذ تاكرلا

 )و ةسنكاسالا نوكتال

 نك اسد ءادنالا عصي

 برقأاههخوعلعج
 ةزمسهلاوهواهنمفورحلا
 ةراكلو فلالا نماهم رعل

 الو الَوأةدئازاهعوقو

 ةدئاز عقتالواولات ناك

 كد ف ةراتملدأالوأ

 لثم ءاملاوهو اريثك اهنم

 الفءاملاامأو هتئاتوهقلاو

 دخأ نال همااجاتح

 مضاوءابلا نسمةرمسكلا
 ناكو ريسفت ىلا حاتدال

 , فةنغامالنونلاعسارلا

 ىردن 5 هيفىرد موسما
 اهعضاومف نللاودملافورح

 نالعفيىف اءارعا نوكيو
 ةعاجل ارسمخ و هوو

 اهتمالدب ونلعف ثنوملا

 قفل فقالا
 ادبزتيأركاوف



 غلا هلوق)

 تا: سا(لاعفالا ف

 - بحو ملللسق

 هر ا (ناجنألا تاوأ

 تر تاهو
 ناهنعد اوف مفلاريغ
 نأ اهم اهلك نالمعالا
 رتئاوأالا هنك سم نوكت
 نأ اهقح اهلك ءامدالاو

 ناريبغ هرم تؤكل

 ةلاللثا نيسقنا لاتمنالا
 عراضاب:ممسقف ماسقأ
 ةمان ةعراضم ءاهسالا

 1 ا رعمنوك نأ كس اى
 ىلا ةعراضملالاعفالاوهو

 عبرالادئاوزلا اهلوأىف
 عراضامىناشلا ب رذلاو
 وهو ةصقانهع :راضمءامسالا

 ثلاثلات .رمدلاو ىخاملا

 هح ول ءاسالا 8 راضدمام

 سعال لعقوهو ءوحولا ن ف

 تترتدق لاعفالاانبأرف

 اهلؤأ بتاره ثالن
 بارعالا ىكتدملا عراضملا
 لعفاهرج وبرعأ دقو
 مسال اعراض يذلا حالا

 هنوكس ىلع يبسبف ةتبلا
 صقنق ىذاملا طسوو
 1 و عراضملان ع

 نسم ه4 ءهف اع صالا

 0 00 لذ ةعراضملا

 عراضمل اكبرءد لو ىهالا

 كرمان الكر ىلع بو
 نكحادلا نم نكمأ

 .ا.مناالةك2دفتناكو

 ها تاكرل افخأ
 , عبس قاريس
 لاول

2:2 
 ون مضلاو داديوراذ_توءالوأو نا بيةرسكلاو نيأوفيكوٌت يح مسهلوق ءاممالا ىف

 أ ةنعراشملا ىرعرجت ل ىتلا لاعفالا ىفرتفلاو داو قو مكو نمو فقولاو دعدو ليقوُثمح

 ضعاب.ةنال لع فرحا اونكسيلو لعق ءانعفناك لعفلا نمءاس لك كلذكوَّبّرض م-هلوق
 .٠ صاح دك : ب 5 0 : 4 ١

 تلقاذإ ب راض عضوم ف نوكنو ةركشلا اهب فصتق ارض لج راذه لو: ةسعراشملا فام |

 ع راضملانأاك لعد ىهفل ذأ لمين ىنعم ف نوكين تالف نإ لوقو كرام

 فسصولا ىف ةدعراضملا عقناك فصولا قءاممالا عقومتءةوو نإ ىفاهءةوه ْتءقودقو لف

 ةلزنع عس صوم ىف نّكمملا نمريصامالو نٌكمملا عراضامءانعمالا نم اونكسيلاك اهونكسي لف

 لعب ىنلانكنملامأو هنوف لءنمنولويدقممنالدوكرحّلعنم عراضملاف نكتملاري-غ

 مل هال اني حا مير ح لترا مكحاب وُلَوأ اذ بأكل آوَةف عطومىف نكمل اريغ ةلزنع

 نمذاو مك دعب :عراضملانمٌسدغبف ةسعراضملا قوم عقتالوا ف سّصواالا منال اهوكز ع

 ىنعملالإ تسدل ىت ملا فورا ىف تفلاو لعفاءانعم ناكل علا نمءاني لك كلذكو .ةنكمملا

 : زب اهمالو ةفاضال اءان ىف مسهلوقا,مةرسكل او وف ةوسم_هلوقلاعفأال وءامسأب تبسلو

 لب ولون م مهلوقاهبةفقولاو مانالا ى نم ةلزعابنالاهب زج نفد ثماهيف ميضلاو ديزاو

 دعب لءنلك ءانينيبنعملا نيد ه ىلع و عراضملا 5 مالا هنال لعفلا قدا و 0

 فرحوهونيللاو#3لا فرسامهنمىلوالا ناندابز همم اولاتيّدئاذإكنالعاو < عراشملا

 عجلاو ةينثتلا نيب لضمل اواو نكتلو الأ عفرلا ىف وكت نونمالو ”لزههمرب غبارعالا

 عج او ةينثتلا نيس لج لارسدكي مو اهليقاماج 0 راق نوكتو ةينئدلاذ>- لع ىذلا

 عجاف هلم نوكملاقلأ بصنلا اولعحملو كلذك ب صالافنوكّتو ةسثتلاةح ىلع ىذلا
 ا اح ل 0 :

 لعفلاىلالقتت دق عف :رلاودز احل مساللرا نال ىلو اهنم هرك/ااملاعدانن روك ثأ ادهعمتاكو

 نيوننلاوةكرللا نم عمال صوع امن اكان ةينا لادا نلانوكتو ىوقأو بلغأ اذ_هناكف

 نيلجرلاب تر صو ني[ ٍرلاتنأرو نال_حررلاام_هكالوقٌكلذو سلكللااتكرسو نونلاى هو

 لاعو نون ةساثلاو نيللاودملا فرحام مم ىلوالا تانتداب زاهتقلم ةنثتل اح ىلعتعجاذاو

 5 2 - - . ٍ 0 .٠ ١
 اهبف تادامهةدسإلا وحو نما نم خو ضنغامءالسح و امقامواهعلاطمليهستو اهممارمسن رسقتو

 هرمأىلاتيبنناف اهتدئافرقبن كس ىنتحيو اهتماعربصح هيلع مسي و اهينلم لوانت بلاطتلا ىلع بر قيل

 ىلوالا



 «هذ
 ا ع كا 0 7 : 0 000 3 ١

 موهضم واوان الا ةنثتلا فىلوالالاح بارعالا فرحامسأو نب وندلا كرو نوكسلاقوالا | .

 نينثالا نون نيب داهنباو ةرف ةحوتشمامنوفواهلب امو كساب بتلات لا فو عفرلا قاهابقام

 نيلسملا تا روَنوإ ملا كلوقكلذو امهيف فاتك بار ءالا فروه ىذلانلللا فرس نأ

 ىف ىتلاءاتلا اولعج مهمنالةروسكم ب صذلاو را ىف عمجلا ءاناولعح مث نمو َنيِإ لات ررصو

 ريك دنلاىفءايلاو واولاةريظن ثدنأتلا ىفامنالنونلا ةلزجَيونتلاوءاسلاو واولاكت ارعالا فرس |

 نونو فا أ مل نيلعامنا ةمالع ةعراضملا َلاعفالا تقل اذا ةينثتلان ا لعاو «اهارجم اهورجأف

 كنكلورَآ اشي هيلامضَفءانسلا اذه ُلَهْفبَينتنأدرتإ كنال بارعالا فرح ُفنلالا نكت لو

 نوكسلاو مزلااهك ردي هنال كرما همزلنالو ةنونم نكس: لو ناعافلا ةمالع اذه ءتقطأ غنا

 مسالا لاحريغدحاولا ىف لعق لاح ناك نلف نيونتلاكرخ .الاو بارعالافرحلوالاَنوكيف

 ام عف ةرااةمالع ةينثتلا هتوكتل نونلاّتاسش عذ ذرلا ىفهنارعإ اواعق- هتلزنع نكن ةينثتلا فو

 فرحادواع مو مسالا ىف اهلا ةروسكمنونلا اؤاعحو با رعالا فرح عمم ذإدحاولا ف ناك

 رامخالاة العام الفلالا اوفذصمل اونوكلو مزمل ىف دثتال كركم تناك ذإ بارعإ

 عسفرلا فاهوتيثافّثلاو ٌتلقىفءاستلاةلزغسعو ٌتيغاربلا ىفولك لاك نملوقىف ةسبنئتلاو

 بصنلا ىقاوأك فذهلاىفمزملابصنلا قّقاوو .داولا فدكرملا اوذذح امزح ىفاهوفذحو

 سد هنا كٌبيصن مزحلا قءاسمسالل سلو ءاسمسال نر ارطتلاعفالا ىف مز ا نالءامسالا قتلا

 لاعفالات ةااناثإاذكو ُالْعْعَ د نلو العش لو ناعم امه كلوق كلذو تِصنَر ك1 لعسغا

 ا ةل عجب نوكيالئلاهايقام مومضمواو ىلوالا نال! نان: دئازاهّتق ل عملة مالع

 م انههعجلا وةسثتلا ىفاتعقوام_ملالةنثتلا ىفكالذ تلعفاك ءامسالا ىف اهتلزرنع < حبوتغم |

 تنأتلاَّت ملأ اذاكاذكو اولعقي نل را و نوم مه كلوقوهو كادكءاسسالا فاما || ش

 ىشو عسا ىف ىتلا ةدايزلاةلزناهلبق ىتلاةدانزلا نالّنونل امعتو ءابىلوالاناالإ ةيطاخلا ىف

 تدرأ اذإو ىلعفتن لو ىلعنتلو َنلَعفَت تن [كاوقّكلذو بصنلاو يما ىفءامسالا فنوكت

 لاق ن مذ عبجلاو رامثالا ةمالْغَنناكَو انو ةمالعلا تقل 32 راضملالعفلا ىف ثيوملا عج

2 2 

 ب 5 . ١» 5 3 يسوع

 يع موضع د نو سايل اي اس كتل م سسوس يه لا ا كولي

 هنتر ىلع هتفلأو هدب ىلعأو هللاهدب أل >امىلعهتيلمأو ىنسلا عيفرلا هبهذمجاهنمهيف تكلسو ىلعلا

 ارخ ؟امولعمناك نإهرعاشملامت الوأ هيارىلااهنمدهاش لك تدنسأو  باتكلا قد ماوشلاعوتو

 ا

 ني ره وال يل ية د لا ىلا حدا ا 13 2 5 0 تك 5 , هن

 فلأاهتقلملوف)
 لاق نا ) سانونو

 دحاولا ناك مل لئاف

 ةمالعال» عوفرملارمملا

 نانئالاومتاديزل وقك
 ةمال علا ةعءاسجلاو

 نوديزلاو اماق تاديزلاك
 نك تادنهلاو اومأق

 . ماعم لعفإانا باوملاف
 نمهلدءالهنا لوقعلا ىف
 ديالى ةاتكلاك لسع

 ثد_<الو بناك نماهل
 هبسقن ءاقلت نم هتمئث
 الو ةلاحمالل اف لعدقف

 واخ دقو لعفلاهنمولك

 ةعابجلا و نيالا ن

 ةمالعىلا امهلعت اتحا
 نا لءقناف امملع لدن

 لسماع

 ريمذ و هامنا هعج قواولاو

 نيلعافلاةعاجمباونينثالا
 هةمالسعن نونلا تعقوملف

 اه تلدفدقو لعفلا عف ةر

 نيلعافلاب لعبقلا نيو

 امتا بارعالان !تاوملاق

 ناك اذابرعملاف نوكب
 كرهملا ف نوكتاهنال دكرح
 وهفاقرسناك اذاف ريغال

 برعأ امل صتمهسفنبع 0
 فلالا تراص ىو هن

 نم فرح ةلزتع واولاو

 لعفضلا فورح

 بارعالا قلق

 كم



 ءامسالاّنالهلوق)

 ىأ ( لوالا ىه
 ةبترلاف ةمدقماملا
 لأ امل لاعفالا ىلع
 دش ىهو هلوقو لاعفالا

 دشأ ءامسالا نعبانكمت
 اهتفلن لاعفالا نم انكم

 الامحا| دلك كعحام و

 نم ىهو هلوقو دئاوزلل

 نملاعفالا نعي ءامنالا

 قتشم لتق كلوقك ءامسالا
 ناىرتال اهلوقو لتقلا م

 كنا ىلا لعفلا

 لو العف ترك ذىتم
 مهل عاف 0

 امالكن كن

*»*> 89 

 تن لعق كاد ت6 ارعالا فرد ل اولا ناك اًنتسنكسإو كيغارملا قواك أ

 اوهولعفهنأ ل_هقدناللَقنكسأأك ةمال.علاءذه ىلع يوانههاذه نكسة نعت تحت
 "1 نمادحاو اسم لسعر تناك ذا ايندعتأ باقه لو "لرسم هنأ اك لرضم

 نلعفب ناو نلعمي نه كلوف كلذو ءامما تسدلو ءامسالا تءراضن يح بارعالااهيذ مسهلزاج

 لاق نملوقىف عجبورامضإةمال_عاهنال فّد_نالو عج نون اهنال نونلا متو نعي لو

 0 لستم مالو َناعفىف اهتلزغع َنلعْش ىفانههنونلاقثمغاربلا قواك أ

 نوكسلا لف مالاومزلأو نعمت لهكلوقىف ةصضغلا ىلع اذ عمّىبتدقا مالو كل تركذامل

 بارعالا فرحاهرخآ سلد اولا ىفاهنالاودازام د كرخلا اوفذ>و ةمالعلا ىلعاهونب و

 ءامسالا نالءامسالا نمل ناعفالاةضعد نمل ةثأمالكلا ضعبنأ معاو « كلَ درك ذامل
 ءامسالانمىهاهنإونوكسلاو مزااهقلو ني ونتاهقهتل ثنذ انك دهأىهو لالا ىه ص

 هَلالوقتلعفلا نع اراد نكمل و مسالا نم هلّدبال لعفلا نأ ىرئالأ

 ىهقفاوو مالكلا ف ءامسالا نم عراضملالعفلاعراضامن أمعاو دي انوخأهتا دعوانا

 ّرملا عضوم ىف نوكيف نوف تام نوكءامهوعنمو نولقئتس ام ىرحت هلتفل ىرحأ ءانسلا

 رار دومأو ضر اوك النو "انبلاق هققاوو مالكلا ىف لعفلاب زانت ثنح وو ةئتس اسوم

 ادرانألا و ىوقموملا فانت لقولكناف ةفصلا قهتعراضمامأو ّمعأو بهذ ءان اين

 ل جربت ر صوادرا.*امالأوى وقل جرفانأ نسح ىف نكملو افيعض ناكل يمح تر صو

 مسالا نال مسالا هعموالإ هبماكتيالعراضملا لفلان أم انه مقياذ هنأ ىرتالفأ ليج

 بصنباك بْنَ ٌلعش. نعم ف ىرحت ة فصل اىرثكنأ اذهعمو لعفلا لق ءنأ5 ةفصلا لبق

 بأكأو لكفاو ف كلذو مسيلعفخأ ناك امما ناك نا هلا شن كلذ ىرتسو لعسفلا

 امكجةفص مساوهونوكي هنأمسالاةفصن وكنا فزلا دنافعغ .راضموةركشلا ف ناف ص

 نأٍلعاو ب لعفوهو ةفصنوكمآمنامساوهو ةغص نوكدالهنافر كد امأو ةغص لعسفلا نوكي

 فرغت اماهيلعل ديم لأ ةركتلا نالانكمتديش أ ىهو ةفرسعملا نممهيلع فخ ةركنلا

 اقباطمهمسانوكيل (برعلاتازاجماعىف بدالارهوجندعمزم بهذلا نيعليص باتكيهتيمسو)
 لخياريصتتترصقالو هقيقعلل سما ابلاطا!لقةلاطاهيفلطأملو هازغمىلع ةلادهتنحرتو .هانعم

 0 موج وك
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 دجا و دج اول نوكيسللاشم ىلع عما نمءاجاماونرشتلمثنمو لالادحاولا| ْ ٠

 6 رعاماراخج دا وهو لوأرك ذم انال ثن ولان م مميلع فخ ذملانأراءاو مي ميئاقموأ|

 ىنأوأو هُو ذأ [مينأ لبق نمهنعربخ املك لععق ,”وشلانأىزتالأيكذتلا نم ثنأتا

 نراقتتس انس "رئو مهيلع فخالاو مهدن عنكم“ الا ةمالع نواف

 فلالا بلع لغد اذا قرصتيالام عبجو :هتناما شنان قرصتالامو فرضت امس فور

 رورحلااههنل_ثدأو فرصنملا لعل درا ماهاعل د ءامسأ اين التت فضأ داماللاوأ|] .

 عراضمهفرص لوبا عمد ونللا اونمأولاعفالا ف كلذ وكيآلو فرصنملاف لديك

 نألعاو « مءالانكممل سدالعفل انك هريغْن كم هل سدل نال هيكلذ لعفامنإ هنالٌلعفلا هن

 اوفدذحام اوُدْدُد عف رلاةلزئعمزلا توك, ال زياققدع عفرلا ف نكسيناك اذارخ "الا

 رخ الان كاس عفرلافوهو سْكك لو رت لو مري كلوقكلذو جال لاا ]
 ١ د هد

 / ىدخحمو وزغب واحنرب , وه لوقت

 ماكتملا دجتالو رح "الا نعامهنم داو ىنغتسّيالامامهو يهبل دس لاو دنس باب اذهب

 كلِذلْثمو كوخ ا ذهو لوخأ هقلادبعكلوقوهو هيلع ئبملاو ًادتبملامسالا كلذ نخاّتب هنم

 نوكياممو ءادتبالا قر -الا ن مدي لالا مسالا نكيرلاك مسالا نم لعفل بالفم بهذي كاوق
 جاشحاك هدعبامىلا جاتك اذهن أل ٌقاطنما دي َتْملو اقلطنم هنئا دب ناك لوق ءادتسإلا لزم

 ىوس عفارلاو ب كا اىل_تدياغإ و ءادّسإلاهلاوحألوأ ءالا نأ ملعاو * هدع ام ىلا إدا

 ريغن نوكي ىتحءايشالاهذههبلعلخدتدق :ًادتمناك امنأى رثالأ ادتمملاىلعر :راخلاو ءادسالا

 ىلطنمهللاد_عتاقاذا كن اذو هعدتنأالا كلت رك ذام عممادامءا دّالاىلا لصتالوإدتبم ل

 ٌترصوأاتلطتمهتلاددعناك تاقوااتلطةمهتلادع تا رتلظن هيلع رتل
 ةفرعملالبقُةركتلاوددعلا لو حاولا ناك اي لوأءادتبالاناتلطنمهلادبعب | ٠
 فال او نيينعملا فالتخال نيظفلل اًفالتتخ ا مهمالكنمن أ معا 4 ظل باباذح و ا ١
 ىلاعت هللاءاشن كلذ ىرتسو نينعملا فال ئخاونيظفلا|قافتاو لسا ا ٍ 5

 تدم >ادقن كلذ فال ء ءاحناو لو رعشا ق٠ هقولو د هلع سدق هللا د دي هقفاونام ىلعءاحناق ةدئافلاو دكا ا 1

 1 هتمجرتبابقمتلا همحردب وسسدشنأو لكلا تود يسحو نقوتلاتيحؤكلو ا

0 
 (حباصمودحاسم

 اذهانأ اردق ليقنأف

 مهلوقوهودجاولا فءانبلا

 لاق راضح عبخلا

 ةئمطحلا
 احلحرل تضغاله

 رحاضح بنتذا كر

 رباضح باومللاف لبق
 مظعلاوهو ركضح عرج
 عسبضلا تيقلامناو نطبلا
 اهلاطع راصو بقالا اذهب

 ىح هيف اون وانام منعا
 ماطع ثوطنتاذ اهناك

 رجاضح نأ ىلع لسادااو

 رعاشلال وق عسدج

 ت'اكو نيمأوتلام اكرصضح

 رمثاعةلهتسماهيقف ع ىلع
 عنق تنك اذال  ءقناف

 ىذلا عسبلا ىف فرصلا

 ىقسفيف دح اولا ىف هلريطتال

 لبقابلك أ فرصنال نأ
 هبلايهذام هيوبسدر م
 لعدارأامناو ضضرتعملا

 ايناناعج عمحال لاشم

 ىأتت لاثم ىلعناك امناف
 ةلزتعوهفنام' عه مف

 قارس ها دحاولا

 "خا رمعب :



 0 اا
 لاق (نضارعالا ّ

 قع ىفاريسسلا
 مالكلا ىف ضر ام

 نأ شام رغىلعءىدف
 لاقو . هسايقهيلعت وكي

 دارت وفد نام هلوقق

 0 وهون وفدا 2

 هن 5 قاريثك ةماكلا هده

 امث تنأ لوقت برعلاو

 لعفتاعر ىأاذك لعفن

 امتتنأاضنآسرعلالوقتو

 نأ الا نم ىأ لعفتنا
 ةازاعام نوكتق لغفت

 ةلزتع لعفتنأو صالا

 لهءفتنانوكيو لغفلا

 ءادتالاب عف ١ عقر عضوم ق

 تنأوهريدقتو امم و ريكو

 نم اذكو اذك كلءذ

 3 هلعفن ىذلا الا

 دوصقملا .هأ

 قاكملبق طاانطاوقهلوق
 برعلاناسل

 « مراتيبلااذهترو
 مرلاوغتسبل|ثانطاقلاو

 هريفعت وردك

*5 
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 وعدصأ و ىنعل اونيظفللا فالتخ ١ اوبنوهدو ساد 2 اوه نيسععم ١فالتخال نيظفلا افالتتاف

 | 00د و وةدح وما نمهيلع تدب .وتال اوف لت خىنعأ اونيظفالا قافت اوقلظن ا وسهذ

 ردت اذهدايشأو ةلاضلاتادحو

 لبو كنار تتظام بارع 3 ضارع ةولا. نم ظفللا ف نوكبأمبااذه

 مهءالكف هلصأىذلا ءىشلا نعةئشلا ثوم ودعم دون روض ع وت وذ وكاذربغمالكلاف

 كيل كلذر_غمالكلا فيلصأو فذخامخ هقلاءاشن كلذ ىرتسو اطفاسريصت ىتح لمت سك نأ

 عقونولوتالو 0 ءةتااقرع ءىشلان م هوانغ: ءاامأو كلذهامشأو ردو

 ني ذارقو ةنذاركو قيدانرو قدا مهلوؤضوعلاو ةريثك كلذ ءابسشأو ربا ءاونغتسا

 اضوعّيسلا اوداز عطب عال نهامتاو ماسي حاط أ مهل اوقو ءاهلا اوضؤعو ءاملا اوفذح

 ظ 000 اًضوعربملا اوقلأ ان اوفذح مهل مهلوقو لعفأ ناقل تاع نع

 بذك م قت_مولاح و نسح ميةتسهنف م ةلاسالاو مالكلا نم ةماقتسالا ناب اذه ب

 اذ كن امو سما ع كلون نسحلا يقةملامأف بذكلاحتوهامو ميبقريقتسمو

 مام لامأو سمأك : اسواد_غكدت أكوةتفدرخ .اكمالك ل وأ ضق::نأن لاح اامأو

 | ىفاظفللا عضتنأف ميمقلا ميقتسملاامأو هوكو رهلاءامتد رثشو للا تلج كوت كذكلا

 لوقتنأن بذكلالاغامأو اذهءايشأو كنيدي كو تأراديز دقكلوقوك هغضوموغ

 ظ سمار كلاءامبرمشأ قوس

 الام فرص نم مالكلا فز وحالامرعشااقفز وهنأ معا 13 0 التامباران هوب

 هنوهشي ف دحنالامىذح دام ا ءامسأ | منالءاممالا نم فرص اعدن ومش ف هريصنب

 (زحب) جامملا لافاك نودع راس دقامع
 5 2-5 مل هارت 3

 ىمكلاقرو نم هكمانطاوق

 يملا ىلا اهريغق ماما دب رب * ىملاقرونمةكمانطاوق د“ جاشلل ارمسشلا لمت<امبااذ ع

 رضا هملكلا ضعت عطققا نوكينأ ب رعل مالك نملمعت_ ا اههشاوىدنءاهن_بحاه> وأ كلذففو

 لصول ظفلاا ىفءايلااهة+اوةفاضالااهربح و مدو دي ءانباهانبو اهتم فوذحلا ىلع قمملاةلالدلاهبضعد قدأو

 ا ىرتكرب_ففلزانملادارأ 0 نارأف علاتعانملا تفع 5 ديملل وقلم فذحل اوربيغتل ىف نوكمق ةيذاقلا

 الاقثتساءانةينأ هلا ملا نملدب ومسح قف اهتدابز نمفلالافذحنوكي نآرخ 5 اهحوو ادحناذنهو



 (نم) ثلاث زي فشلا ماب

 ا #4 ةيدج ةباج شرحاوتك
 ه-مص ى

 (زح) 3 و 8
 3 0 لا

 اان

 اًرسلاَن طيح ديالا اود ب * ت دال ف له ترق ا

 (ليوط) ' ىتامتا لاق 5

 لمفاذ كؤامنكن اق لالو 5 هعيطتسُأ الو هن 0 تلف أ ظ
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 ارم هحوو ىمحالاقف فلالا ىلا تالعنالا نم ماسالا بقا عرسك تفتت ف تينت تمعضملا | ٠

 6 رادممياوقىف فل ًاءايلا ن نمد اك ءاتفاالا نملد أو: رف سضءادفلاريغ ف مخ +رئاأ ملا د وعدا 5

 نطاوقلاةدحاوو اهذاهنم "الاه ةنطاقل ا ةكممامح دبل ىففضو راذعورادمهلصأاغاو ىراذعو |[

 تبرضت دامرلا نول ىلءئثلا ىهوءاةرووقروأ عمجقرولاو : ةرورضاهةرصو ةمقملاةنك سلا ىهوةنطات : و
 ىبسل ايد نءفافل بالا ف دشنأو ِ ةرضملاىلا 0

 دعالا فصعنب تملا تصدمو #4 ةيدخ ةمامح شير حاونك اون ل

 فولالاحو نب وذتلاو دار_فالا لاح فاهمامملا مشترو سضةفاضالاق ءاملا فخفت نش راك هاا 1
 اهتاثلنادازأو اموحوامهنفاطلوامةرفةماحلا شد زج اون امهمشف:ًارملاىتفش تدملاففصو ||

 ةقدبرم ءاع لاسم ومو ل 5 0
 اهيتثلىدٌعالا فصع تح عفا سا ءقدانعم هوءاتلا مضيت ح-«ىورو ريسفتلا هلعوءاقل نيكي ا ٍ ةحمصل ا ةناورلاو قول_خل !ىنمعقلخلالبقك ل وعفملاه,هف صو ردصموهوهيرسكو هبلهتمامتشع“« |

 ىحقرخلا معلا ناخدرهو رؤئلاود الا |املعرغمت ةرئالاا تالت ارملا فرغت كلذ ل ءفتب رعلاتناكو ا

 اغاو دعالافصعلثم اًمرم» نمثرما انىنعملانوكي وأ رغئلا ض اس نيبتي و ردت وددت تانلا تس 5 ِ

 ةنو رمل قرولا مام !ىلإ|مميرد صا عإو هريغواط لان ىو طل هرعلا دنعمامخلانالةيدحتل اةمامللانصخ 0
 قد ريغ ءواطقلاك لوم.لاوىفامفلا فلات الو ض هرالا نم عفت 0 رزحلاو لامحخلا فلآ: ىهو 0

 كلذ لثمباملا

 اح رسلا ن طبخ د. الا ىاود 35 تالمعد ف ىل-صنعترطف [

 تمدقت د قوةدح اوةلعلاوةفاضالا عملوالا نماهقذحا<" رو ىضءاللاوفلالا عمىديالانمءابلا ف ذح ١ 2 م

 عب ةافجالوأ فايضإلا رمرشل ترا تاو ا نال اهتداعا نع ىنمتسساو :

 ناعناف نهفافخأ ثيمدو ريسل انامدالنيفح دقفرفس ىف هنأ ىلا ةراشا ىدي الا اود نهم اكو نهيلاهةجاح ع

 ةدحاو ول ملا ىلعي وقل اىهوةإ_مثتالمهءلاةدحاوو نهفافخا عد شتةنزتوأ دواجىهوعبرمسلا 0

 تعمناو تحب ستاملعت انف ءاقملا نمتماتةقاملا ناك يدل ءاهقاقتشاوةحرس عب
 ىثاحنل بابل ا قدشنأ آو © ةعيرسلا ةقيفحلا دق هقانل احيرم

 لصفاذ كام ناك ن ا ىنقسا كالو + هعيطتسسسا الو 5 ”اتسلف

 ءافتلال كن أ مالكل هل ناو نزولا + سان كرر سضنينكاسلا عاف ال كل نمنوثلا فذ

/ 0 0 
و هنوبدش

 ) ل

 شخعو قا ضةيوودعاازخ وُ اهدعنام ع نكسوتنكساذا نيا اودملا فورحب فذحا قاههمشي
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 تاوطأىرحأو اهل ةعرت لا فورحلا نماريصتولاءفال امها بر ولقفف دازتا غاامنال فيعضوهو
 ىغتساللعفلان الل عفلا لوقي ءامسلا تامخأو ةأرملاتليعأوذومتساون هلصأ لغمالكلا فل معتسااع هيب

 هملعراصتقالارودعو هنَع ىلكلا ةمال-نب رارللباملا فدشنآو + ةعيطقلا هسفن تباطق سب هن ارسم مدأ ذا لوصولاقشاعلا نا
 تاك املأ نلوعفملانود انئاوسنمالوانماو بلحاذا دع مهتم ناك نمغ اثعفلا قطنمالو

 تاكر تل تاكو كلك نرظالا مؤلكسلا ىف متسنالاجنالا يلع نمل خب. الثأ ىنيفي نكت : ةرو سطربغ عضوم ءاوس عضوفان يغدارأ
 فالتخال عضاولا ةفلتخم ا اهانعكا 0 هلوخد فريسغةهلزنعاهلعج هنكلو
 فرعا ىظعتوا:لالالحا ث.دعللاوسلج اذاانننيغنموأ انموق نمانب دان فن اكن مءاشحلا قطن اللوقيف مظعتلاو

 رار دقو لوالالئموهو كريغلدارأ + اكئاوسلاهلهأنمتدصقامو د« ىثعالا بالا فدشنأو + :
 ردصو ازاحة قانا ل دفلا لمحو هله ةصاشنودجودمملا اذه ىلعهدصق ف لوعمهنافصو هتلعتمدقت 3

 ىبشاحلاماطلنباملافد_كنأو فارحنالافئاجتلاو + ىتةاةماملاوجنءفناحت © تسلا ||
 دقو لمت ىفانأ تناك اذااهلاحلثسك ىأ نيفثؤباملثسك دارأ + نيفئؤياكك ت ابلاصو. *+ |

 اهلوخدفىهو اهانعمىفام الاب اهلاهيشت فاكلا|هملعلخداف ل ثم عيضومافرح تناك ناو فاكسلا عضو

 ة_كلا ابهنم ةذوخألملا

 لوأ امهو نتفسشلا
 كوالا ىطعأ حيراخلا

 كاذرسغ ليقو لودلل رظنناهاهأنمتاخارادفضو اهنلعك اهتلعو نك.هلا ىفريغ ىلع ا هاو خد ىف ءاوس ربطت ةسيع“ الا ىف ل ثم ىلع :
 حرش اتا _اهتيلوىأرآنلاتيلصاهنال ىفان الا تايلامصلاو كاذلنزفاهيدهعنم نركذف ريف ةيقااهراث اا ١

 ف ابنلا ردقلات يف الاقن رد ع ناي موا ىهو تناك < قاناهداوسلوقبف اهم ىان و 100

 - اهتزمهواذه ىلعةللوعفأ ةيفثآو امرك وينال ل هأ هاذ لقاك لصالا ىلعءارحاةناعفؤد اذه لعوهواهتيفثد
 هبز وو تفغن اذه ىلعاهلعفوابسفةر و رضالو نية سب هلزتع نيفثؤي و ةياصااهتزمهف ةيلعف|هلعحب زفةدئاز 5

 ىلول لاريقلا لوق بالا ىف شفخالا هدشنأ امنو تل



 هلوق )

 كيع ادرزب درمد

 دمعسوا لاك (هللا

 اومدقامنا فاريسسلا

 لعافلا ىلعانه لوعسغملا
 ملفهيلع تارعالا ةلالدا

 هعدقت قعملا ةه> نمرمضل

 !١ رض هعدقت اومستك و

 مالكلا ىف عسسوتلا نم

 اعرو عسملاو الكلاو

 ع َن نوكتأى ىفتا

 اذاق هنو رح وقل _عاغلاق

 نيسالاممالكلاقف عقو

 لع اقف بارعالا هس

 لعافلامدق لوعسةم الو

 ىسدع برمذ مهلوةكريغال
 لعافل اوه يسعقف ىدوم

 ىتارعالاناكن اوريغال

 ميدقتلازاج 1

 ادنز سن كلوةكرشأتلاو

 اديز ىتسيعبرمشو ىددع
 تفرصت امفرك لعافااو

 ىسنىذااوهف لاخلا همف

 لولا لدم ١
 مالكولا ىف :ةلضفلاك

 لعافلاو هع ءانغتسالا

 ظفالا ىف ارخؤم ناك ناو

 مدفتلا هريدقتناف

 لعفلا نال

 قغت_سال

 ها هنع

9 #14 
 نيلعافلاءامسأب تسل ىتلاءاعمالا نمىرحامو هنوقوقياو لعش نزلو لعبفلا كر را

 . ل روكي وءاعسالا ثاد_حأ اطذل نم يه ىتلا تاق هلا الو كل ثرك ذ ىتلا

 ديرتىل|نيلوع هاو نيلعافل اءاسمس اك ِةوَعلا ف نوكت نأ علمت ىتلا ىهو ض.ملامو ىضماسل

 الو كثر ذ ىتلانيلعافلاءامسأةوفاهل تسلو اهارج لوعفمىلإىتعتملا لعفلابديرتاماهج |

 . لعفب سالوءارعت ىرحام لعفلا ةزةىوةالهنأاك تافصلا هذه |

 لعافلعفهملإت عتب لىذلالوعفملاو لوعمىلإ لعنه: ىذلا كج لعافلا باءاذه ب |

 لعافلا عذترباك لوعفملاعفترءاوساذه ىف لردع ارح غلاف رخ ا لوعغمىلإ لل ا

 هلعقماث_عتبال ىذلا لءافلاامأف لعاضلا, ذتاعفاك هلهغّرفو هريغب لعذلالعشت كنال ىةملارعشلا مهمالكى نال
 م مج

 أوقف ل عاف لعنهلإدءتبلو هلعفمدعت ل ىذلا لوعفملاو ورع َس لحود زَسهَذ و 1

: 70 
 نمضملام و ىخمام ىلع ل هلثمال او اهنعُّردمحت اءامسالاف و رس5 برعذل و دن زب 2 ْ

 و ءدوو ى,

 نوكامالو ثاددح الا لثمالا ثسناو برذلاو سواك اوباهذلا اوهو ءامالا نع هءثدحلا ُ

 ش ' ءامءالا ,هوٌتادحتالا هنم ا

 ادع ترمش تالوقكلذو 0 لم ل لعل هاد-عتي ىذلالعاسفلا تااذه 2 0

 7 10 57 .٠ : 3-0 1 0 5 3 ٠ 7 .٠ 3 - و . .٠

 فصتناو تهذه,تاغُ اك هببرض تلغ_كثو هذق عفتراام اذههعفتراهتلاديعفاديز
 3 و. .٠ ه ه .٠ ٠ م

 س نس عا < - هَ : َء 59 ا و 5 :

 | ظفالاىرج لعافلا َترْخأو لوعفملاَّتمّدقنإو لعافلاٌلعف هه! ىد_هتدءلوعفمهنالدءز

 2 ال 0 ا
 ًامدةمه.تدرأام ارُعومه,تدرأ امنا كنال هللاد_.ءادب زب رض كالو ق كلدو لوالا ىرحاك

 ع م . 3 ٠ 9 ا 01 .
 نوكينآهمف ظفالاد-- ناك من ظفللافارخومناك ناوهنملو لعغل الغش نأدرت)و

 : بسجن طالملاوخر لمن د لك 6 لاو هل>بر ىرشي هاندبف

 عمسكلذ كوهانسسف» هلحر عيسي ٠ لعجو هنم سُدبف همحاص نءلضاريهب فصو هرب سفن ىضم دقوو هاند ديدارا

 : كيما نمدضءلا ىلوام طالملاو نزحاوفسالادعب رورساان ل ل دائم

 هيض نا نم هل دعب ًاوهنرك رك نعدب دضضءىفادل د_شأك لذ نال هنواخر هفصوو طال مانبانيد_ضعاإ لاق. و

 ومو عسب !ىرشب ىندمو هنركى هدضعب كح اذا هقملت تاذآو ضارعاا هاك هذهوبدضوأزاحوأ حماموأت 5

 قدر رفلا لوةباب !!فاضب أش فخ ال! هدشت منو دادضالا نم
 هنراقب هونأ ىح هسأوأ + اكلم الا سائلا ىفهإثمامو

 نب ماشهةهفيلخا كإمملادارأ وح ودمملا اذهوب اكإهللااذهم ًاوااكلممالا هءراقب ىحسانلا ىف ا ودارأ

 سانا! ىفحودمملا اذه مام تسبلا نعم ص.ثلتو ىو زخلا ماشهن مهاربا همأونأهودأى ذا هلاخو كا اددع

 توءنملاو تعنلا نيب قرف هنالدظفل نمنع هب ريعان لثمأ هف» عم ىعملا اذه و هنخأ ناوهىدنلا ةقياختاالا

 ظفللا لاح أف ج هأوقب هريخ نيد وهمأوأ اوهىدلاادتملانسؤرفو هون هل أوةوهو ادتملارب هنراققد ىح هل |وقىف

 ريهززنس قلب اما! قف شفخالا دشن امنو هفض-ىلااهقدادزاف فضلا ىندملا عىتح

 لعافلا



» ٠١9 

 ءاهنارو مهو مهلمهاهناب ىدلانومذقي امنا مناك ريثك ديجى رعودوامدةملعافلا|
 ب 0 3 - ا 5 5 .٠ لل 0 ل 8 و .» :

 مساىلاىّد نب لعافلاىّد_عتبالىذلا لعفلا نأ لعاو 3 ممناينعي وم نام يياعيجاناك ناو

 كلوقةلزنع بهذدق كلوقن أى رئالأ ثَدَلسا ىلء لدلك دبامماهنالهنمدخ ىذا اناءثدخلا | ٠
 تك 2 م 2 5 0-2 7 7

 ىلءلديالوور-عوأدب زلوع-فملاّنأ نيس: ل هللاد_,عبرمض تاقاذاو باهذ+_:مناك دقا 1

 هد اتادذا ا هقلاديعهذّكإ اوقكاذ دوباهذلاو ِه وفنص ىلع لددةيهذنأأك ف فاض

 و مصرع

 نفهمارضنوكيمدزيتزلاوهنمنز 1| ىفل ع ثدحلاف ل_ءانانيتدعقدعقو» نوسة دعق دعو :

شهنال ىَرمَهقلاَعحَرَو ءايملا لاش ءاضورعلا دس - 5
 هل ا نمبر 

 لءلدوهفذ 0 اذاق ضعملامو همم ىذمال ىهنإلت هذ كودو نامزلا ىلا ىّدعتدو ]

 لبقتسيامف نوكهنأ ىلعلملدوهفْبهْذَم_لاقاذاو نامزلانمىذمامف ثدحلاَنأ ىلع
 كلذو ثد_هلاع وقو ىلءالالدتسا هنأ 4 ضعمل امو ىضمامناسب همثف نامْزلا نم

 م ا 3 5 م: 2 . 0 « ها
 امهلعح ل تّدشناف اي سمأآت هذ لوقتوني راس لع2م سدو نس ربهش عة للوق

 ىدعت و ثدحلاءام-أ نمئثلك ف زاحاك نامزلاءام أ نمش لك ىقز وع وهئافرط

 3 . 3 ب : - 5 5 3
 دقفدهقو آت هذ لاه اذاهنال ناكملاىلاو ناكتألا_هءاهظذل نم قد املك ىلالعفلا اذه

 - 0 ا را ل ل .َ ا 2-2
 د_دعملابهذملاتمهدكلو ةُكإذو تاهذ ناك دّقدهن عك رك ذبل ناو اناسشد_ءلاذ أ لع

 و و 2 6. 200 2 2-3 1113 2

 نماهح وتءهدو تنارئدل ناك لاثدعدو اع 1ع دو انسخ اسا تدلك و

 95 و 5 5 هانص ا 2 3
 بتهدملاو ناكل ا<-ءلع عقباناكمناك ذا مهماانههمسش ماشلا تيهذ ممضعب لاف دقو هوحولا

 دازىبنوءلتقالاع د ىمتئءامالاوكتايملأ

 ةفيعض هريماهخاىهو اا وم را ل تا ضااذاهنالتر ورضمزملالاح ىف ءايلاتدنأ

 .ناكو ىسجعلاداب زن عسب رلمأب هلمف ناك امتاسالا نم هءلصتبامو تدملانفصو ةرو سضلاا دمءاهيارعتساو

 اهل انهت رضاه تهذو همام نددت! لسا عل رلامأ ههترفاهب د طفاعرد عسا رلاراعأ دقريهز نسدق
 كيلا صم داب زىنب ىرثأ كإقهب.رغنبأ سدقانةيرامغألا بشرح ا تند ةمطاذىهو زول اها تلاقفع ردلا

 اهلك ت يهذو اهليبس لفن همام<رشنمكبسح ناو اًوا شام سانل الاقفال مثوانيع مها تمهذدقوا دبأ

 اهنأام فاهاوخدنسحوديبش تا نكولجوز ع هلوقفاهازنعةدكؤ مةدئاز تقالاع هلوقفءابلاو الثم |

 نآز وع و تقالام كتاب ريدقتلاو مسااهناناراعشارحلا فرحاهيلعلخداف فرحلاك ةين.مةمعم |
 ءاينالاوهلوق 1.1! ىلعلدو -ةالاعأضلا كيتي غار دقتل انوكمف لعافل اراه اىلع كيتأس ةاصتموكتت

 هتحرتبا هب ومد سدشن او« دازو عفترا اذا ىفنئثلاى ةنمهاصأو عيشن |: هى
 كذهلادب وحن ةدعاسل 5 (لوعفم مىلا ل عفد | دعتن ىذل | لعافل بانا ه) د

 هلوسق)
 لعفلا نا ملعاو
 لعغلان اىنعب(زلا
 ناو هرد_دصمى لمن
 لعافلا ىدعتال ناك

 ردصملاوامامقدي زماقانلوقك
 لعافلان التالوعفملا 4
 ةعمصو مدعلان م4حر 2

 لاعفالاو هملعلدت ل

 هيفةلماع هيلا ةيدع ماو

 ف لا كاملا
 ةتسامللا لاعفالا ده
 نامزلا فراظو ردقصملا

 لاسلاو ناكملا فر_طو

 هلل وءفملا و هعم لوعفملاو

 قفلاعفالا فالئخلاماو
 ًالاماهنو هم_بلاهد_ةريغ

 اهتمواهاوس ئسىلا ىدعت

 اهازسدحلاو ىلا ئىدسعام
 تنال يدمج انانو
 برضْند ريض ىل-ءوهو

 ىلعرامهتقال اه«سفزوع

 اليرضو' هضايطدسا

 3ث الثىلاىدعت اماهتمو

 ىقاريس ها لمعافم
 راصتخاب



 هلوف)
 ىاىدعش و

 ديرب (حلااتقوثاكام

 ىلاىدعتب لغفلا نأ
 نمهتفاسماردتم ناك ام

 لدملاوؤتسرفلاوحت ةنكمالا
 لسملاو مسرفلا نا كلذو

 ىلعهعوقو مصب ههبشأامو

 ةفاسملاٌ كلَ تاكملك

 هامسو ةردملا ةمولعملا

 لمتست دقد رعلانالاتقو

 ريدقتلا ىقعمق تيقوتلا

 ىزرئالأانمز نكد ناو
 هس.لعهللا لص ىنل انا

 ثيفقاوم ثقو ل شو

 اهلعمفدلب لكل يلا

 نم ها نتا امآ

 ىقاريسلا

 تف دلدمو ناكملا اوهذملا ىعلمادهسف وماشلا ىلع ٌلملدَّسهذ ف سلال داشادهو

 رعاشلال وق

 «ادجا

 هر دعا لوق كل لتمر تسلل لس محلا

 ” فلا قيرطلال عامك هن و هج للسعي فكلا رع

 عقب ٌتقوهنال ةنمزالا ىفانقوناك امىلاىت_هتباك نك امال فانقز نكس امل تبعت َر

 انف «-:عب نمزدب صتخمال نامزالا فُتقو كاذنأ5 دحاو تاكمفي صتخحالو نك امالابف

 ىوقأ ناك ناو ةنمزالا لعفتامز 11 امالاب لعشت دق كنال هلم ناك ند هْ'رلا ىف تقولا ةلزئعراص

 ٌتيهذ كلوقودو ماشلا ب هذوكد ب ا وها مفراصذا نوكينأ ثني تاك كاذكو كلذف

 نالىوقأنامزلا ف لعجامغ |و نيمو ترسو نس ل اوفناكنيلبمُت درسو نعذعس رف

 سلا عقودقهنأ نابي همقثأك عق :و ىتهلعفلا تاس هيغف ضعملامو تسال للا

 كا مالا ثال اهم داسع نك امال تفضلو لدتا نر نك امالاو تي طاروو

 1 مم هلوق فورس وديا ««أباهنوصتخم مممأ ىرتالأ برقأع هوو "ان الا ىلا

 سدل رهدلاو رحلاو ىداولاو لبخام هيفا اكمل وكنا يخنركب و امهوخو

 ترق ل عفلا ىلا اوهفراهتلاو ل الا ىضمر رهدلاامناو ٌةتحاهلّرك امالاوكاذك

 لرعفللا لعب درمصتقاتْشناف نيلوعفم ىلا أف هاذعتيىذلا 4 لعافلا اباذه 2

 نرد اد زهقاذ ع ىطع أ كاوقكلذو. لالا ىلا ىذعناك ىناثلا ىلا ىدعتتئشناو لالا

 َراّْحاَو لحو زءهلوةٌكلذ ل مموهنلادبعّلاج لارا كلذ نمودامملا َبايشل ارش ٌتوسكو

 تدرأ اذا اديزد وعدو هللاد_بعانأ ادب هزٌتنكواديز زن ,و 5 ال الحر نيعبس هموق ىسوم
- -- 

 هذمو ]كو الوعفم رو دوال ىعأىلاءاعألا تينعن اود رش رك ىلا هنو وعد

2 

 باعثلا قب رطل لسعاكهمف د 4ةتملسعب فكل ازهندا

 ناكملار امم شت فرح ةطساو ريب قرطةسملا عضولل صاخ مساوهو قد رطلاىل !لعفلا لوصو ىلع هدهشتسا

 قب رطاانالماشلا رممامالاىلاب رقأ قد رطلانأ الاءاشلات مهذب رغأالوقوحت وهو ناكمقد رطل نال

 هسفن ف هبارطضا<بقزهلانيلاخرتيبلا ف فصو كلذكماسشلا سيلو هيفراسب عضوملك ىفنوكت
 ىأذلىورب ونبللامءانلاندالاو بارطضا ف عب سيريشنالسعلاو هربسس ىف بلعثلا نال سعي :زهلاحفوأ

 . هتمح ربا قدشنأ او + ريسفتل |تسح ىلءزهلا لعو اندلل اىلعد وعد هيف نمءاهل اوهئيلازهلادزعذلّمسم

 ةمجرتلا ثرصتقاتثشناو *(نلوهفمملاهلءفهادعتب ىذلا لءافل!تااذه) ب



 اد مه

 ُلَملاوهحَولاهيلادابعلا بر * هيصخ تسلا ده ارفغتسأ

 (طبسل) ىدبن .زلاَبركيدعمنبورعلافوأ 3

 بنا لاما تاتا هسه معماري معَ

 هتيمسو لاح ران مانالف تا لوقفة فاضالا فو رحيل صو لاعفأامأ اذ_هّل_هفامثاوأ 0

 رطاف ل اونذحالف كلذ نم هقلارفغتسأو ا ربه وأو ةمالعلاهذهب هتفّرعل اوقتاك نالغي

 ( طيسا) سلتا لوق كلذ نمو لعفلا لمع

 نس ايبحلاو 8 همطأ رهدلاقا ارعلاٌبَحَتِيلآ

 انهه ىلعو نعّشسلو ديززعىأ الاذلوقي اديز تئيلوقتاكو قاريعلاّب قع ديو
 بجاولا ىف ٌنِعالو كاذام_ميٌلدفبال ىلع نعنالديزب رسلو اد مَّن قك هلوق ىف ءاملا لزم

 امأو مهضعباببملكشرامناو اعيج مهمالك رك ايام اوانذ ارتست

 هتفّرءلوقن اًديز شفر ءلوقت تفرع قتل دامتىلعكابلاهئاخدامافتننكو تمس |

 هدهف ديزي تفرع ف تاْخدام 3 ىلءتدنكو تمم ىف لحن دّتاماف ىنعملا كلذ ىوس .وهةديزبإ] '

 سل هني اذهدي لعفب لعفلا لك سلو ةفاضالا فور حب. لامعتسالا ىف اهلصأ ناك ورك 0

 لملاوهجولا هيلادابعلابر + هيصختسلابنذهللارفغتسأ
 تسللاوكاذلف عملا ىنعع سنح مسا[ هه بندلاو بصق ل هفلا ]| صواو راخلافذخ بنذنمدارأ 7

 بركيدمزبورمل بابلا د هفأو ++ هسونلا نمعوهوداراودصقلانهههجولاو هيصع
 بشناذولاماذكتكرتدقف هن ترعاام لعفافربملا كت عأ |

 هيف تلمعامو نأ نسحب ف مس .اريدنانابصتلاودملاغودو بصنو لعفلالصو و ف ذرب ا.دارأ

 فذحلا. نسف لسفتالا ردو لمختنأ رفعت كتر لوعتا وتكمل اقواس ةعضومف 0 ١

 نآزحم دب زبكت أ تلقناففذحلا نفاه همشل» ةمسانا عقوم عقواذاف رثكم و مسالا لوطل اذهق 1 ١

 ىتيئاذائثلابشن نموهو اهوحنوعابضلاك ت باثلا لام ابشقلاو كلتندياملا دي كت رمأ ل وقث |
 لاملاعيمجبشنلاليقدقو بئنلاهيلعفطعكلذلف ةصاخلبالا انههلاملادارأ هلاكو همزإوعضوم

 باملاقدشنأو نيظفللا فالتخاكلذغ وسواديكو وةغلاس لو الا ىلع« فطعردقتل اذ هىلعنوكمت || 32

 ىبضلاعسملا دعني ريرحهمساو سلتا | ٠
 سوسلاة ب رقلا ىفهاك اي بحلاو هلك ا رهدلاقارعلابحتيل أ

 هنعب وغم لوق هيفدرلللو ميصلاو هو هيودسبهذماذه بصنو راحلا فذف.نارعلا بح ىلعدارأ ََ

 انىئرصت ردن 5 هدعي هلوقاذه لعلب وكل اداه نورك باع تالا ا قهحصمتل اةياورلاو 3|

 اهك رام كلموما جاكار 'ىلعهفاخال قار دانا مر ينال لا د مسقزمثيل ع

 راثأو كد :ءاعىنغبامماشلا هنمىننكمأدقو هيعطاال قارعلابح ىلعتسيل آان ارهخسم ستتم اهل لاقف

 ( لوا هوسس - م )

> 0 

 تسلو هلوق)

 ةلزتع امهه ىلعو نع
 هن ويدس دارأ (لاءابلا

 كلوقىف ةفوذ_لا نعنأ

 ةفودحلا ىعوادب ]تت

 قارعلا بح تمل ا هلوقىف

 ىعملا ناو نيتادئازاتسل

 نءو ىلعف اميلاح وحي
 امهاندحواذأق طقاداربم

 انلع امهاند_ةفمت '"ىهفق

 الممنااك ناتردةمامجنا

 اولاع م دبر نع تن اولاق

 نعنا 0ك اديز تكدد

 ةردقم نكن اولوةردقم

 :دئازتناك اهف1_-دنع

 نكس ى هواهرك ذدنع

 ىف ءايلا ةدايزك ةدئاز طق

 كوخأ سلو هللاب كو

 نعالو هلوقو ديزب
 نم نا ديري بحاولا ىف
 اهنا بجاولا ىف اهليبس
 كذع اذاق نلت
 ىلا ىف دازتد ةودازت ىهف

 نمو لاح لك ىف ىلعونعف

 نادي بج اولا ىف
 نفذ اذا ناعم

 نام هأ ن ردو

 قاريسلا



 تننظامأو ةلوق)
 ىعل ما لاذ

 تننط برعلالوقنأ
 لاذ نوشعب امتا كاذ

 لوقت نأ زاح دقو نافلا
 كاذب تثح اذاف تننط

 امناف ردصملا,ىنعت تنأو

 تأتلو لعسفلاتدكأ

 لوعفم ىلاح وحي لوعفمب

 تلقاذا عي تدسحو

 تنسو كاذ تلح

 ىاريس ها كاذ

 قلاش

 ل وط) قدز فلا لوق هنمو نيلوعفمىلا ىدعتبالو ل ءافلا ىتعتيلعف لك

 عزام لا حان َرلا بهاذا اًدوحو 2 ةحام- لاح رلاريتخا ىذااانم

 (ليوط) اجرا ندر فلا لاق

 اقيم امك اهيلاوماماك تصصاواابهللادمعٌتش

 نب اوعفملادح أى لع رصتةتنأ كل سلو نيلوعفمىلا لعفءادعتب ىذلا 4 لعافلا بااذه 2

 | اديزهتتادعّلانو كايأادلاوٌرعْنظو اًركماديز هنت ادمع ب سح كلوقكلذو رك الا نود

 نأكعّمامناو ظافااذادب زهنلاد_+عدجووانمحاصادي دفان عدا ترا كاخأ

 اذا ل 0 ةلد تع يفتس امني نأ تزرأ اما كن أانهه نلوع فادح قعرصتتت
 اماف وهنم ل دنع ةتسااممسلا فضتىذلا لسع لالا ترك نواعشوأ ناك انبقي لالا

 كنلاهفلزالا لع نأد :رتلواكسوأ انسق» لّوالا ل اوعفل اريخلءتل هوو تانطَشر د

 تلكنأف ل21 اديزمتادبع معز و فيرا اًنبْرَتِلع كلذ ثمو نّدمتلاب هسلعدمعتوأ

 افاذتكلو تبرض ةلزئعوهفةلاضل اًنادجو تزرأذتدح ووأ نيعلاَدمْورَّثْدرأَف ثدأر

 مالا رت ارلوقيدأ ىذا وج هنأىرتالا اضيأكاذّْسأر وتل تدج ودب
 »هس <35 بص

 ١ زر ىذا ماعد 0 اوقكادنكل والا 0 ءالإدب ,رئال تفر ءةلزتع تلعن رك دقو
 و9 9 25ه - 9< و و )مهد د 5

 ةلزغ ع انهه ىهف مهدلعل هلل ام مولعتال مهودز رم نرخ - آو هناصسلاةو تسلا مكنم

 ل لوقت كن ال +_ءاعت دوكسلازاجا ماو كاذةننطامأو نا-هح لعت ا تفرع

 وهانهه كاذف باهذلاىفٌتبهذ لهثأك نافلا ف متم تدهذلوقناكر صتقتف تننظ

 قدزرفلاتاءلا فدشنأو عربا ب ابوماشل اةيرقلا دارو هلسوسل الك أن مرك ذاع هنم كانهام شك ىلا

 ع راعزلا حا رلابهاذا ادوحو 3 ةهحام+لاحرلاريستخ ىلا ان

 حايرلابومهونامزلا دا دتشا دنعمركل اودوحلا.هموةفصو مدقتام ىلعىدعو فذف-لاحرلا نمريتخاد ارأ

 قدشتأو + بدحلات قووءانشلانمزدارًامغاوع وزعزوعز عزو عازعزاجت دحاوع راعزلاىهوةديدشاا
 ايضي أ هلبادلا

 اهبمصامئلاملاوم امارك *# تصضأوملاهق ادمعت مدن
 ا قب ود فلوخدفو است اف ذع نأ الااهنع ىنغتسبالو نعي ىدعتب تريبخو تريخ ىنجع تن دارل
 سهذملاالكو رد اهلصأ ناك ناواهانعمىلاتجرخدقاهنالت لع ىدعتك اهتاذب ترن ىدعت لعجو
 : لع دئاعريمضلاو مرادنب عشان ندر رغل او عراد نتا دبص ىهو ةلسقلا هن ادمعب دارأو هللاءاشن ا رخص

 مهنمهيست صلخ نمانهه هدارا و لك نمصلاخلاا ممصلاو انرسفاك ل سقلادارأ هنالمر اد نتن هع



 > «1و9 ظ
 ٌتاقولك نأ انلا هنآ عكا و تيسحو تل كاذكو لا لاذ تدل تلق كلن اك نيل ظ 070
 هسيلع تازنو هيتلزن تلقا كّدظ عضوم هنلعجهيتننظ لوقتوزجيلادبزكرأواديز ٌتاخأ | : ٍْ

 ٌتناظَتاقكأ اكفاهيلعُتكسلاز جل هلل وك لو زعهوقفاهلئنعةدئازمابلاتنكولوأ|

 1 هيفّتككشاثمودادلا فا 11

 لوعغم ىلع صنت نأ كزذ وحلو َنياوعفم ةثالث ىلا هلع ءاذعتي ىذلا يلعافلاباءاذهبأا ٠

 كلذو ىعملاىف هل.قىذلا لوالاتاملا ف لعافلاك انهه وعلان ةثالثلا نوددحا وبهم
 لءاو « كنماريخارع اد مقل اعأو نالفابأ ادي زارع تأبنو كابأ ارشباديزهقناىرأ كلوق ْ

 كاتب سا كنده نك لفيلوعفملا نما تركذامىلا ثمنا اذا لاعف الا هذه نأ ظ

 ءاطعإ لاما اديز هنلاذ_بعىَطعأ كلوق كلذول ءاملا ىتدعتيالىذلاٌلعفلاهبلا ىَدَتام عيجب

 بولا ديزل بللاٌقراساب لوقناكن كلواًقرظدلءحتال للا ٌبوذلا هقناَدبعٌَسةرسسوالبجي

 ناعما انيزطقا هنو ءالطإَ فارسا فاو زاذه ٌتلعأ ل وةتوافرطاهلعجتمل ||

 ىتدعتيالامةلزئجتراصّتمنااملاجنالالاشدإعركلا |

 ِن بونلاهللادبعىسك كوقكلذو 01 لوعةمىلا لعفءا دعت ىذلا لوعفملا باب ,اده وا : 0

 هللاد_هعَب مرض تلق نيح فرش ةشعفراك انوه هَلاَدبعَتعفرَلاملا هللا بعّىطعأو : 1

 ىتعتنال ا ون نول ابصتناوب رض َتاْغشاك َىطعأو دك هب هيل

 ىلخأو د : هزّيوثلا سك تاقفترْخأوت مدقَتْئشناو لعافلاهلْزْنع :وهلوعفملعفامويلا ٠

 لوعفملا نأ لعاو يو لعافلا ف مالك اذهىفم الاف هتتادمعادنز هزب ََرَضتلقك هللادمعلاملا | 7

 ءاد عال ىذلا لعافلا ٌلعفهملا ىدعت 17 2 ىلا ىّدعت:لوعفمىلا هلعف ءادسغتبالى ذل 7 ْ

 لكن يذللا نيمويلاهتتادبعَب شو ديدشلاَب رضلادب زد بوسكو كاذو لوعقممىلا لعف 0

 7 ركلا دعما هلل دبعت_هفأو ديدشلاَب رضلاة للاب ورمضماب لو ةناك نكلوافرط هل عخنال 7

 لوعفأاٌلعف هيلا ىدعت لوعف ىلإ ا الىذلا لعافلال_هف هيلإى دمتامعسمفس|| 1

 هتلزنع راصتقالاو ىعتلا فل عاف عف بلادي ذىذلا وعقل نأ رعاو « لعفءادعتالىذلا || :

 اوس عقدبلاةهتمريغو ل .ءافلا لف هلا ايد سعتممانعمّتال ل عاقلاٌرعف هبلاىدعتاذإ 00
 3 ف ىي 2 م -ٍ 8 4 40 0 5 كَ 5

 هلعفءادعت الف ديزد رشلوفتو لوعفملا اذهرواحنالفاديز 50 لوقت نأ ىرتالأ || 1

 هلوق)

 هّللادمع تقرسو

 لافنا (ملابوثلا

 نوكت نأ زاح ل لثاك

 اهبلافضتولاذا افرطتلمللا

 افرظ نوكت ناز وممالو
 ىنعماللمقابيلا تفضأ اذا
 همفىفت ناك ام فرالا

 انركذاذاف ةفوذ 2 ةر دم

 راف ورح نم افرحوأ ف
 حباهنملا كلذنءلاز دقف
 دقق هيلا هانفضأ اذاف
 ةلزاع ةفاضالا تراص

 نانمح رخف راف ورح

 لوقتوهلوقو افرظنوكت
 لاا مافادب زاده تلعأ

 تعنئشملاو ردصمرلعلاف

 اضأ اردصمامال او هل

 هينامهدحأن ب ردصعءاش

 وهو لعفلا ق تسل ةدئاف

 ملعلاءانعمنالنقملا لعلا

 امالعاو فرعتىذلانيعيلا

 تلعال دركصأت

 نتا
 راصتخا



 ريس ةوق)
 لود فلا ل

 ىرهتن اثيح لعاسفلاو

 ١ ىذاا.لعاقلاو لوعفملا

 َْق امهلعف ىدعتال

 نددت عملا ىلإ امييدعت

 | بل لاجاو ننشر
 ىذلا لعسفلا نم فعضأب
 ١ هدهىلا هءدعت قىدعتال

 بصتنمف ل عفل اهبف لمنأم

 نهض اري #لا لاق(
 باملا اند كهف ودلاسسس

 م نع و هدد

 ا لس.قنم نابل |وعقم هنال

 فاصو ىهامنا لاا نأ

 ١ وأل_عاقلافاصوأ نم

 هأ لعفلا عوقو

 هنمد دوصقم ا

 ا تا 1 دال ْ

 اللقا لك زك لوغتإ 1 [لوعفمملازوايثان ونادي زتوسك لوقتو دحاوىنعملاتال

 يع و داع م لالا 1 دل لل طلاب الات 8

 -. لعافلا نفل هلمةلناكن إو دحاو نعملاّنالب وصنملا ةلزنلالاَنالَيوئئار واح |
 دحاو ىلعرصتقتن اكل سلو نيلوعفمىلاهلعف هاّدعتيىذلا لوعفملا باءاذه هب |

 و

 ىتمتةنالل ىلا ىّدعَت لعافلاناك امل تالفاأ ادي رتبت كاوقٌكلذو رّث الان ودامهنمأ|

 هّنش و لعافلالعفلا اذه تلال نالفانأ هقادمعىرأل ا ننال ل اوعفملا |

 عجبت دمر واح ل فانههثهتنا اذالاعالاتالعاوو َنيلوعفمةثالثلا هلعفءادع تاهل

 الا تالعإ توتا هتانض ع كاوق كلذو لوعفملاىدعتمال ىذلا لعفلاهبلا ىدعتام |
 | كلوق ىلع نكلو اكرط هلعجتالإبللاَب ولا هتادمع قرسوانسح ا سنت نالفانأ اديز ٌتّنمُبو

 ىذلا لعفلا ةلزئعامهدعف ىهتناثيح لعافلاو ناك قرا رس َتتوثلاةلللاقو رمان |

 . ىدعّسالىذلا لعفلا نمفءضانوكلانوكيلوةلوعفمالوهلءاقىدعتتال |

 بوثلاك ع لوعفع سلو لعفلا هبف عقولاحوهو ُبصتنيف لعفلا هبفْلملام باب اذه ف |

 لعفلااهيف عقو لاحم ساب وثاا َنالَّب ولا از ٌتوسك ك وق قوَبوثلا ٌتوسكك لوفف |

 َتاقاذإالَوأ ءانعك اسنان“ ءانعمنوكتص وءفرعم نوكأ ىرتالا لّوالك ٌلوعفممنكلو

 تب رض كاوقكلذو بولا ىسك ٌتلقاذا لالا ةلزئسع ناك اذإءانعكو بوثلاٌتوسك

 هللا دبعوحن لعافلاٌلعفءسلا ىتعتيىذلا لوءفملاةلزنجناكو فاك ارّدب زَبهذوامماق هتلادبعأ|

 الو بالايديرتال ماعلا اديب رضو كانأاديزُتِب ريضلوقننا زاسبو تهدف زاجامديزو |
 نوكينأ لعفلانيبو هن لاحدقُثب رضف لوعفملا لالا مسالاق َلَدسلاالودفصلا اقلب |

 هر ورجل ا ءامسالاتلاحاكو العافنوك تأت هذفف لعفلا نيدو شب لعافلا لاحاك هتلزنع ةيف ||
 2 4 ,0- 2 سس صم مد سس وسد د 5 : ا

 تغئماكو اسراف هحوكاذكو السعهؤلمىلوال_-رولثمىلكلوقى راخانيبو اهدعيامنبد ١

 ناكولوركنالان وكمال اذهنأ اك ٌةركالا نوكيال هنأ ىرتال دعب امف لمى ل مك الاح |

 ديزك لوعفمىلاىتعتيالهنال ام ارث هذزاامُثوسك ىف ددزونونلا ةلزنعلاحلا اذه |

 نكيرلو لعفلاريغ لهك لمَفدي زو بوشلا ىنعكءانعمسملو لاسهّن"ال اذ_هزامامناو ورعو |

 هوحنو رداصلاوةنمزالان مترك ذامىلاىدعتي ناك ذاهنمّفعضأ |

8 

 || نوكيامف انهه لعفلاَل مف امهردنورشع ه1َتاقاذ ارا هدعبامتوكينأن ب رمشعىف نونا ||



 هع

 لاك لعافلا ىلع اصتقالاهمفز وحعالو لالا عم رن ْذيلو هندح ىلعت 2من دحاوئ ثلا ٠

 ىفكلاك انههرَش"الاىلاجاسحالا فكلاحّنال لالا لوعسفملا ىلع زاصتقالا ٌتننظ فرح |

 ناك امو سلو ماداموراصوُنوكيو ناك كلوق كاذو هللاءاشن اك نيسنسو همعدملا جاسشحالا| ١

 نءريك نأ درأاهاف كاخأهتلادبءناك لوقت ركنا نع غتسيالاه لعفلانم نعوحنأ

 تدل فلوالالوعفملاترك ذاك لّوالاَت رك ذو ىضمامف كاذ َلعَكلَناك َتلخدأو ةومش"الا ظ

 لاوس لع دال رب كلذتلعفاك َترْخأو َتمَدةفهَللادمع اأن اكَت اق ّتْئْشناو

 مهانك لوقتودحاو وادخل اوعفملاو لعافاا مسا الإ ب رمض فهلا ك هيفريخأ لاو يدقتلا

 مهبرضياذ نقم بر ضُتماذا لوقناك مجوك# اننا لوا رض لوقت
 (ليوط) كفا اون ألاف

 اهنايلبممأ ا * هنافدنكت دا هنكيآلثاف
 ل

 ىلع رصتع ر 7-0 |عيضوم َناكل نوكيدقو نر ولع اكو هف

 ماد دقو مالا عف و ىأ ع الاناكدق وهقلاديع لح دَقىأهلاًدبعتاك دقلوقث هيف لعافلا

 موةلاضلا ناد جودي رن ؤردرتاًديز تير لوقناك َتثىأنالف

 8ؤ دو ءوص

 نوكم ال هناف سلامأ او وأ و اراصت كِل 1 ةةلزامعت صو ناك هل راع لم ىسمأأ ادب نوك 3

 عسق و9 و ىلع ءاحامكرخ 0 1 ازد رحت ف ا 1/2 نم - اراعضوم تعض امال ذاهيف

 (ليوط)
 5 مو<

 بهشأبك اوكو ذ موك ناك ادإ #* 0

 ىذئاعلا ساقموهو رعاتلالو ٌّ

 هتمج با, ؤدشنأو

 ىنال +(دحاو ْئشلهيفلوعفملاولعافلا مساو لوعفملا مماىلا لعافلا مسسا ىدعتي ىذللا لعفلا باياذه )* ش
 ور + ملازما ول ودا و ١

 اهناملبهمأ هنذغاهوخأ دع هناقهنكتوأ اهنكمالناذ
 لوعفماريمكلامصت ااهربخر يمضاهلصتيف اهل ىفةيقيقملا لاعفالا ىرحىرجتاهفرصتل اهنأ 1 ؛ ودسدارأ

 قنيقارعلا ب هذمىلءهقلطأو بسد زل اذن فصو ههشأامو ىب ضو هنن ىضوح ف قيقا زعفلا َ 3

 ةمركلا امهلصنالرمتللاخأ بسد زلالعحواهعرت ىلععامج اللاهنيعب رممخا كرتو هب رش لع ضحو ةذينالا

 عضوملا اذ هريغ فنا عمجنامللا نوكمدقو مهريغلنيللاونييمد .اللذامللاوةوخالا نم هرك دام نامللاراعتساو
 واو هلك بيتاحاععو مسونامعتل ان رمسمهعساوىذئاعلا ساقاباملا فدشنأ اودي

 (عطاسرعفلا نمع ءوضادينأىلا د ارهسمامتل اليله تسقم) ْ
 بهشابك اوكوذموناك اذا + ىسفان ناسثن ل هذ قملودف

 هيف لوع-فةملاو لعافلا ساو لوعسفملا سساىلال_عافلامساىتعتي ىذا لعفلاباءاذه 9|

 ةئوهلوق)

 لوقثاك مهانك
 دارا ) لسا مهام رص

 اهتاوخاوناكنأ ىلعةلالدلا

 نلعافلا لاصتال لاعذأ

 نلوعفملا ىلع اهعوقووا م

 مها رضف كلذن وكمأ ص

 نوكي منكن ملاذاهلوقو

 اذا امهدحأ نهحو ىلع

 كنأ ىرتالأ مههشن مل

 ىدعمىف ديزتنأ لوقت

 نأ ارخ الاه> .ولاو هلهبسم

 نيذلا ناك نم لئاف لوقب
 اذك ناكمىف سمأمهتن ل

 نس سهحلالوقيفاذكو
 دق لئاسلا ناك اذا مهانك

 مسالم عن لومهار
 قاريس ها ثويطاخلا

 لاق(ىدئاعلا ساقم هلوق)

 ضعب معرب و قاريسلا
 سعاقمهنا سانلا

 وهويىئذئاعلا :

 ًأطخ



 معاو هلوق)
 اذه عقواذإ هنا

 ةفرسعمو ةركنبانلا
 ناك تاقاذائعد (خلا

 . عفرت تاهجولاف امماقديز
 نال امتاقيهنتو اديز

 دحاو ؛ىث امماقو اديز
 ةركنحافو ةفرغمديز و
 نعرض نأ مالكلاد-و

 نال فرعبالاع فرعي
 نيمسالا دحأ ىف ةدئافلا

 ةدئاقال فو رعمرخ- الاو

 وهةدئافلاهيفىذلاو همف

 ادي زلم نأ ىلوالاقر يملا

 لءح و مسالاوه فورعملا

 ىح ريك ئاوهروكملا
 سلف اداقتسم نوكي

 ناك لوقت نأ اذا نس

 اذهه.شالو ادب ل متاق

 اغانال ادبزلحر برمذ

 برضلا» لجرنعتربخأ
 تيصتوو دياره م
 سكعناادبز تعفروالحر

 لوعفملا راصو ىئسعملا

 ن ايشامجال العاف

 قاريس ها نافاتخ

 راصتخاب

 م سس أ اسس لل
 (ليوط) ْ سا ورغعلاقو عقواذاىأ

 انيئَأبك اوك اذامونناك اذإ « انمالب ولعت له دس د
 ١ اهب :ربواعنش أل وقي برعلا ضعب ٌتعممو مويلاوهو ىنعياسم بطاخحلا ل اَرَمْكأ

 ٌلغْشَت ىذلافةفرعمو ٌةركت تابلا اذه جيانا لارع ل لالا وكوذموعقوافإلف

 0 ادب 0 رت تب رض كاوف ةلزخع سدل و 3 لاو «يثامهتالمالكلاًدحهنال ةفر عملا تاك هب

 7 درع الاءئدتنتىلطنمهلناذ_بعتاقاذاءادتءالا ف امتلزخع تاك قامهو نافلتخمت امش

 هنأالاَت رح أمأ َّتمدفأكبلعالدي زاملح ناكو اًنملَحديز ناك كلوق كل ذوّربد ار كدت

 ٌفورعموهاممَّتأد تب ادقفُديز ناك تاقاذاف هنتاد معادب زبرض كلو ق ىف كل ُتغصوام ىلع

 اهلح ناك َتاقاذاو َتلعام لْثم هيلع أد ةفاملح تلقاذاقربخنارظتنت هاف كدنع هل ثممدنع
 ٌتلفناف ظفللا ىف ارٌحّومناك ناو لعةلا ىفهيءودمموهف ةفصلاّسحاص هفّرعت نر ظني امغناف

 اذهسلور وكلا نبط ارم نأ يقتسسال و: ركل َّتأديدقفّلحروأ ملح اك

 ناك لوقتدةو سلب اباون رقي نأ اوهركف ةفرعملا ف كتازنمسطاخلا هيلزتي ىذا

 ناك الحرَأو ايلف رمل اين لرش و ني دا زل شساباحلا| تنخ اذا قتلت ليي شل ا ديذ

 نعهتث د اكهدنء ٌفورعموه نمريخ نع هات نأكل ى.نيامناهنالد,نلاهاعجتاندص مأديز

 ةركئلاوهو سللاديف نوكباعأد ألو هيدوديملاوهٌفورعملاف كدنعقورعموش نمزيخ

 نأركمتسبال هنال سلت تنك املح ناسنإ ناكسصو ا ناطنمل حر ناك تاقول كن أىرتالأ

 هيقتوكتاملاريخ ةفرعملا اواعحت و سلا هبفاماو دست أاوهركفاذكع ٌناسنإاسدلا ف وكي

 برص ةلزنع لعف هنأ كلذ ىلع لج مالكلا نم فَعَّص فو رعشلا قزوعي د -ةو سدللا اذه

 كلذو مالكلا نم فض ىلعةفصلا ب حاص هنأ امن اديزترك ذاذإر_هبدقدنأو

 ةداشلا هفصو برحلامانأ نمامو:موءلاندارأو لعافلا ىلعهيقرصتقب ام كلذوخو مون ريضحوأ عون عقودارأ

 نمدرك دالاماو هيفةليقصل اجالسلا»رثكلاما ةيهشلا ىلا همسنو بك اوك لاهبفو دمت لملاك هلع
 مهنم ج مهوةذأ "اع نم شد رق نم هاو مهسفالزان' ساق .لئاو نير كى تب نمناس شنب لهذو مولا

 ساشن ورمل بامْلا فدشنأو »أ

 انشأ بك اوك اذامون ناك اذا هب انءالب نولعت له دلع ى

 ضعب وهن ويدسلاف ل ةقلا مف عت :ىدلاموملاناك اذاءانعمو ا

 اعنشأب صن فو هليقىدلاتدملا فيمىدلاك اذهريسفتو +اعنشاب كا اوكوذموبناك اذاخهدشني برعلا

 ةعئشل لعل ددقف بك اوكا. مويل فصواذاهنالةدك ملا لاحلا ىلع همصننوكمنأ امهدوحأ ناردقت

 ْ فاست كانلسرأو لجو نعدتنا لاك وامئاةوقوهلوقك.اريثك لع ةدك ملا لاحلاو



 قرف 116 ل

 (رفان) ظ ريهز نب شادن لوق 1

 راج مادمت اكل « لؤي 1
 نقال ل 000 تينيحسلس|
 0 لاه انمنوكي * سأر تدين مدس ك 0

 (رفاد) ْ ”ىراصنالا تلس "الانس ق ونأ ل اقو
 الا ار ىلا 4 سمس © 2

 َن دون ماك يطتاكر صسأ « ىعناسح علبم نمالأ

 (ليوط) قدزرفلا لاو
 ّن اك هلوق) ؛ 2 ان امال وح اهمت « امهذ |ةغارلانا ناك ناركسأ

 دكه (ةليدس دقواهرك دنعىنةتسالاببلاجاتحتدئافلالا عقب داكب الريماو هيدك مل اربخلا ىلعهءيصنن وكن ارخ الا
 هلثمو عوبطملا ف ! ريهز نيا دخن بابلا دشن او فعضوردقتلا اذه مهنا ذلفانه هنع ىتختسا

 رامجماكمأناك ىطأ * لوحدعب ىلامتال كاف
 فقوو ناسللاق 1 00 1 :

 ىفب رض ةةلزغ ل#عفاناك نآكلذزاخهحووةرو ريضةف :رعماهرب خو ةر كت ناك مسا ل_هجىلع هيدهشتسا
 ةقالس ناك دهاوشلاف

 0 0 3 نامزلاريغت تدملا ف فصو ةرورضلادنعا مم ته شف هقرعملا بصنتو ةركتلا ف تظو سوا ْ

 رسل ةفالسلاو هثدسسلاو هلوقوهوهنسم هيلصت, وباسنالاةاءارم حارطاو ,

 لع قاريساا ىف ىذلاو ناشعلا ةسهلعملا عمراصو د ىلاعالا لقاسالا نم دقق

 هاورف د هاوشلاق ام إل برضو عيضو وأ فير ثنمهيلا تدسقنا نمل. وأ نعل ئانغتساوكسفنب كمابقدعسىلابتال لوقف .
 رمق نشا اور 2 و رنا ققحيلو نسنلادصقدصق و ةقيق ال لثمهنالاا رك ذامهو نما سهل وواعلاو ل1

 م0006 تاج 1! دارئاناستالاركذبلثملاب يضف لوح ادب امهسفنأبناينغتس امهمالر امملاو ىظلارك نللوحلا
 لصوام ىلع لك ْ هلم ىف تيان ن ناس باملا فد شن اوه هسفند هئانغتسا نم

 هض كد هءلا ش ٌ ءامول عاهحامنوكت د نسر تنم نم ةقالسان"اك

 هءييغعم ىوقأ اذهناالاهلمقىذدلاك هتلعو ناتركن امهوءاملا اولسعلا عفروهفرعموهو جازملابصن ىف دهاشلا

 رخأو ةركن ىلا فاضأ هن اك ةدئافلا ىفاهل ؛ءاهريمضف ركن ىهو ةفال سل اريمض ىلا فاضم جازملانالامسن

 فير جتدصقاذاامهركنتوءاملاولسعلا فيرعت ف :دئافلانالوالا لعاضيأ هب وقيامبو ةركتي ةركذ نع |
 اهصلخأ كلذو رصءتنأ ل مقاهنملاساممماوهلاقيورسمملا ةفالسلاو ءاوسدهعلا في رعتال سنملا |
 اذهلاقيو نيراملا سب .رسأرؤبقو عضو مساس أر تدب ومدقتاذائثدلافلسنماهقاقتشاو |(

 قدشنأو + فورعمراخ مساس أر لاقي و جزل نالتقتةيهات رم انالاهجزعنأ طرشو موقلاسأر

 كلذ ثق ىراصنالا تلسالانئسيق ىنالباملا |[

 نونحماكيطناكرص»ا *+ ىتعناسح ملمنمالا ْ
 ناسحللوقب بسلاوتلعلاانهبطلاوتايلا فم دقتدقوربهز ننشادخ تدب ريسفتك هبارعاريسسفت

 ىدشن او ةضراقملا«دعوتب تننحما كئاعش بدسك|ذناكف ترحم |ةأحاهءام_هننب تناكو تبان نبا 1

 هلثم ف قدززفلاباملا ْ

 رك استموأ فلا فرعا د اههذاةغارملاناناك ناركسأ 1

 همأب قلدق قدزرفلاناكو ئطمللا نارررح ةغارملاناندارأو هل قىذلاتدمااىف لوقلاك هيفلوقلا
 كلام نم مرادبانهه ممتن دارأو لوسفل نم عنتمتالىل!ناناالا ةغارملاو ريم ةيعاراهنا ىلا اهيسسنو ةغارملا



 اذاو هل ارق)

 تنأف ةفرسعماناك
 اذال بقنا (كاراملا

 اعيجريشلاو مسالا ناك

 لمق ةدئافلاا 5نيفورعم

 فرعي دق فو رعم ا مسالا

 فرعددةومد رقم ءاحنأت

 فو رحم ديزف ةنك ماجي
 كوخأوادرفنم مالا اذ مب

 مسالا اذن مم فورسعم
 ىذلان ا راسدغ اد در همم

 نيسالا نيذ-مم امهفرع

 نا روعدق نيدر_فذم

 وه امهدحأنا له

 تعمسو كن ىرتالأرخ الا

 نم دنع هس أ أرهس ودرزب

 هبافراعتزكلءارتنأريسغ
 تأرولو ةر-مشوأ اركذ

 هب افراع تنكل هصخش

 اذهبكر رثالثذ ًاريغانامع

 ىلس عه تعم« ىذا مالا

 الا هتيًأرىذلا صدشلا

 لاقينأب ىرنأ ةفرعم
 هوسنو ديزاذهُكا

 ها فراعملا نسم

 قارس

  ةرفتشم ظ
 هم <

 اناك اذإو ءادتباو عطق ىلعرخ "الا عفرتو تاركسلاب صني مسدرثك أو مهضعبداشنإ اذه |

 ٌبرضف كلذَتاعفاكرت الاَتصنو هتعفرالءاف هّتاعجامامهيأ راشلا تنأف ةفرعم

 لوقو لاح أ ملكشملاناكوادي زان ه ماكو كت اعد نكوادبز كوتا ناك كاز كادر

 ب رضنمو لعافلانِمَتلَع اذا كاب أب رمضْنملوقتاك كلوأ ناك نمو كاخأ ناك نم

 كلاخأ ناك املوفتو لوخ أت اكمهيأو كا ناك مهيأ كاذكو لعافلاّبالا تلعحاذا كون

 اولاقثأألا حن ناك ام لجو زعفاوف كلذ لثمو نيزالا 'لاخأ ب رضام كلوقك دزالا

 )ل وطإ) رعاشلالافو اولافن أ الإ هموقَباوَح ناك امو

 و 7

 اهدوقين م ىزللاالإنالهتب «. اهءادّناك امماوقالا لع دقو

 عف رلاب نك ذامءاّرَقلا ضعب ا رقدقو د زالا كلوخأب رضاملوقناك لوالاتعفر تئشناو

 هنكلو كج راصاملاق هن كك تجاحّتءاجام برغل لوق ا ناك م م-هلوقلثمو

 اولع_حاك لّذملا ةلزنعهنالمدحو فرحلااذ_هىفناك ةلزاعواج رسما اوث نوم ىلعْنم عقوأ
 ه9دو2 5و م

 سم جه رب 57 ا اا

 رئاسىف هلاحري غىلع عضوم فئثلا اوعي نأمهمالك نمو هودغندإم-هلوقىفهنونم

 نا" لرش م ريتك كتحاح ماج ام ب رعلا نم لوت نمو هقئاءاشن كلذ لثم ىرتسو مالكلا

 اومهَتا[ك ءاتلا هومزلا فلما ةلزنجمنال كمآ تاك ٌنماولاهاك كّتحاسءاجاماولوقد لو كم تناك

 مى ريرح طهر قدزرفلادتعي مف: ظنخ سعب ربنببيلك نمربرح وم نمقدررفلا طهر مهو:لظنح.نءا

 بايلافدشتأو :* مهلاراقتحا

 اهدوقب نمىزملاالانالهشب د اهءادناك امماوقالا لعدقو

 تمزهناةيدتك ف صو ةفرع لا فامهئاوتسال بصنلاو عفرلا فاهريخو ناك مسا ءاوتس ىلع هده ثدسا

 ىتعملاواعاست اوازاج ىزتلل لعفلا لعحو همازهناواهدوقب نم نيحالا اهمازهنابدسواهؤ اذ نكد لوقيف

 * لاش: التامضهل اوذنالهث د دشنأو لمح مسا ناله و نايزملا مزه ملا اهدئافالا

 مالانمةانقلاردصت قرشا + هتعذا دقىذلا لوقلانقرشتو ىثعالل املا فدشنأو

 ' نالهيلافيضأ | رباك هنعرمإ ناو هنموه ْث نوم ىلا فاضم هنالرك ذموهو ردصلا ثدنأت ىلع ههدههشتسا
 رت اكون بشل رسم نسل رتدملا بطاخع دن و ةانلارديص قرش و ةانفتلا تقرت ف تملا
 قرشلاو اصلخ هنمدحتالف ميمقلا نمىل اهتدسنولوقلا نمنع تعذأامدوركم كيلعدوعد هلل وقبفةاحاهمو

 موزللاقرشلا فم صوف هخاابم ةانقلاورشب هقرش هءاغغاو قد رلا ضرحلا اوداعطلا,صصخلاك ءاملا

 هئبويؤاشفارسلاةماذاوهتنثي وهردن هتعذأ ىتعمو .نغطلا ا صاول مدلاداَمَقلا وذ صة اص اوم

 ىلع

 ||| ٌتْنَح كم تناك نمبر علا ضع: لاف ٌةجاطلا تناكح ثمحام ىلعشدنأتلا لعندأ



 ومدعو

 ل وط) ىشثعال نور

 مدلا ناار ْدَصْسَقناَ « هتعذأدفىذلالوقلابٍقَرْشَتو

 (رذاد) : ررحلوقهدمو ثوم نمةانقلاردصنالا ه
 ينل أدق مانبأل قع نينسلا ضعباذا

 (لماك ) اضيأر , رج لوةهلمو توما نهم سعب نال ظ
 وم يسع < ىلا

 عشملا لابجلاو ة ةييدلا وو(. هك نارى أال

 (ليوط) همرل اىدلوقدلثمو !ِ : ٍ
 ' يساوسللا حاب را اهلاعأ 5 ْتَهقستحامر 00 ع م 0

 رز باماافدشنأو 0ع

 نيذسلا نم ن_ساذالاو هاكف ةنسدارأ هنالو نينسل اىل اهتف ضال ضع لعفامتق رعت ثانأت لع هدهشتسا

 مهئان 1 ماقمهاني الام. لاملا هذ بدج ةنسانقئاصأ اذا لوةيفكلملادنعنماشه تعمل عا اننقرعت ١
 اهنجبانمبونياهد_حاوق سنح ساانهماتيالا نال ىنعملا لعالم درفأ هنكلوالوأ ماتبالارك ذدنال

 .انتةرعت نعمودحاو هر ًادقف متبل فك ىعبو متيلا أد قف ماتيالا نك قحفاهدحاوبانم بون اهعمجو ٠

 اضب آب ايلاف دشنأو »# معللا مهل ءامت هذ اذا مظعلا تق ةرحت نم هل صو انلاومأ تيهذا |

 ع ب1 الاملاوةئيدملاروس دي تءضاوريب زلار_خ قال ا 11

 ىممسن 35 ةنيدم ىعسناالف ةجدملا ضعت نك ناو وسلا نال اشد أ هنأالاهلمقكلا ف لوقلاك هءضلوقلا ٠

 فصو براقتمة نب دم اروس عضاؤو هن. دم ا تعضاوت ىنعمنال ن نكسة «هيقعاستالا نكلوةنسنينسلا ضع

 ةليغقي رطلا ف لدقو لما عوو فرصنا سد ماسو هيلعدتلا ىلصءننالوسر ب حاصماوعلا ني ريب زلا لتقم
 اذهو هلازحتعشخواهلامح وى هت ء.ضاون مل بو هيلع هللا لص و .رلا هني امةنيدمل ا هريسخ ىفاوامللوقيف

 ىنال حو زعلاناك هملا تل ؟ اتاهفصو هنكلو ةةغاشلا لادم اولوقي نأ تمن. ناكواهاهأ دب راما ولثم ا

 قوكسلا دبس ملل دول لع لابملا فطع عمربسفنل ااذهورملاىلالؤبامشعىأارمخرصعأ ىفارأ
 همرلاىدلباملاقدشنأو د هنو عشخلاملاو ردقتلانوكيوعاست مدلك

 مساو اونااحان رلامماهلاعأ 8 تهفستحامرت زها نيسشم ١
 نهم ثم ىف نززت ها نيشماذالوةيفءاسن فصو هلبقىدلا ف لوقلاك ثزؤم نمهنال 1-0 1

 ةفخ هفسلاو تفاقسا تهفست ىعمو تثتوتزت هاذ اب رلا اهماع تزف تدصن حام نه كف سند : 3

 نال هاونلا صخاختاو مسسنلا لعفلامم اوةعماب اهتدحاوبومهل |ةقيعمضل ما اوءلاو .هفعضو ل قعلا 0 ١

 م ةرورضالوةرئافلادب رح ابرلا ىط رم ىوربوهريغتو هبت مام فيضعت دي دشلا ع ناعزلا

 متيلا يبا دقفماتيالا فك < انتقرعتنينسا!ضعباذا

| 

 ( لوأ هيوسس -غ) 0

 | هل اطَقدلتو اولا ا 1 كح ارق تؤم ع قت راسنا ع :

 ا هفاضأ هنال ضعبلاثأ ًامئاو هعباصأٌض عب هذ مالكلا ضعب ىفاولافاممرو ةرايسلا ضع

 ْ ىف هأ ثم ءاحاممو نبوة ل الدموي هنم نكي ولو هنموه ثومدلا

 هومزلأف هلوق )

 لعاوةف:ا|م ءاتلا

 قطنلا ىلع اوةفتابرعلانا |
 تءاح ثدنأت ىلعلئملا اذ مب

 ىمهلوقىلعاوقفتاا |

 نيعلا ع هتلارعلنيملا

 فبرملاو رعلانأ كلدو

 امهانعماهمدو نيسعلا

 هللا ءاقما لمقدن اكفءاقملا

 نمدحأ لو ىاح

 نيعلامضب هتلارعل برعلا

 اه-ودفم ىعع ناك ناو

 صخخأف عضوملا اذه ريغ ف

 نيتغللا ىدحاب عض وم ااده

 ثنأتلاب تءاحصت+ااك
 مهلوقفريك ذالانود

 كات اع تدق
 قاريبشس ها



 ىف هلثمو هلوق)
 لقأ ةحططاناذه
 م 6

 تن اة١| ءاه هرخ | ىقىذلا

 مضلا طافلأة عب رأي ىداني

 ةلطءاك ءاهلا تاسثاو

 ءاكلس| عفو ءاهأا ةفدندو

 ءالسا مضن لطان و ىداسام

 ةفلطانوءاهلافد_تو

 ادهواهدكفو ءاهلا تابثان

 نك لا
 هقحلا لوح وتفم هناكلذو

 ئدانامرثك [نالئايلا كل
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 اولعفاذافءاملا تف وءاهلا

 | اهوصفءاهلا اولد كلذ
 ناكفاهلبق حوتفللاءابلا

 ىدانملا اذه دن امهكف

 ءدافأ طاب موه فك

 قاريسسلا

 ٌةماهلا تعمتجاهمالك ىفلوقيهنالة ماسلا له ْتعّمجا لوقب ب رعلا نم هب ثوب نمانعمسو

 أ هلع نوكيأم ىلع ًغذالا كرتف ةماملل ظفللا ىف ل.عجذا ظفللا ىفلعفلا ثا ةماسملا لهأ ىنعد |

 اهلا ىلع الا رق بخرتلاب ةلطو ءدامرثك 5 نال لأ ةَطااده ف هلئمو مالكلاةعسفف |

 ئ ربرحلافو ليقآى دعمت مايو

 000 اوت انهم فانك هللاءاشنا هعضاوم فانتم اذهىرتسو |
 522 5 0 0 ا 2 ا 1 1 َط
 نمتاقناق هيأب قنيسسو مومالك قهنراكلودلا ادهنمهللاءاشنادمحهمفءاتلا ا رج ك أ اذ مد ل كك

 ديرب تن :ًاواهب ظفاتنأزوكالو اهبالواهتم سا هنالزد 2 ١ لش رد عهذهوأ كأم ا

 ذمعلا 1

 0 ا امُكلوةكاذو 8 ةركشةركشاان عون يري باراذه ل ا

 نوكيتأ نت "نأ تدرأ ث يح ةركتلا نعانههرابخلالا َنساسغاو يلع ردح ناك امو 1 زاحامتاو ظفالاف مخرأ

 ا لل نك تافاذاو اذه لم هنإٌهث نأ ىلا جاتك دق سما نال هقوفو أءوش هلاح لثمف

 : و - 20 : 200 0 1 0 2 7 ار ها . .٠ ا

 ىلا جات دق هنال نسحاسراف نالف ل انملحرناك تاقواو هلهح ناك هلعتء يدا ذهف سلف ا
 0 ُُظ 4 ا

)753( 

 0 جاحملالافو
 1 ا

 خر
 مم"

 نك و م مكتفي 95 مكانا ىدعم' ماب

 . هنالك ذموهولوظا!لعفشنا + ىضقن قتعرسأ فايللالوط + هلثمفجاعلا تملا فدثذآو +
 اغءاكفةوقل ادعر فءضل اىلاترصف ىنالدأو نمره ىلع ىلايلل ارومم لوق هلءقىدللاك | ذهو ثنؤمىلا هنا

 ىنعمن اكل نابدقف لوطا انودىلايلاريحلا صلخأف :# ىضع» نك و ىضعد ناك أ ب هدعن وماربال ادع تمضعت

 ررخل بالا فدشنأو 6# ءاو-تعرسأ ىلابللاو ىض شن ف تءرسأ كابلل لوط

 0 اوس مكنيقانال 21 مكلانأ العكدع مث مئا

 ءاوسامهدارفاونيم«الاريركت ىف :دئافغلا نال +#.لافيضأامو لوالا متنيب يناثلا مب مما قا ىلع هيد ومشتسا

 00 <15 ةفاضالإامهنمنيوذتلافذ- د رم للان اواتعتا فاض اعاد "كة دحاوئثئلاناك اذا

 ديعن ىدءوهاذهىدعو ىحراخلا ىمتلا اخ نب رع طهر مهوةاذم دمع نب تب طاخي فيضا اذاامهدحأ

 هنق دواهكح واقوم هيدولأ هم هوةر رحدعو ا 1 فةاحاهماذه درع نيبو مدد هاك "هس امتلال هيل اامت تا

 نسو وشف هنماوعق:فوحهلان مكضرا# اف ىلع ولامع الد رك مكنيقلب الوعمو مسهودق نعضرءأف

 ' ىلابطاخلال_حرلابسقي نأ هاصأو طخ او باطخلافوظاغلامكلادأ ال ىعمو ةصبقلالءفلاةأو سلاو

 فطاخمل |ىلعهف ظاغ باطخ لك قتاءحىت_>لامةسالا فت رثكواراقتحاو هلافشمول_همبأرب_غ



 ا

 رود

 ظ نأد_-أ ىف زوتالو جمبقيو نس وعتلا اذه ىلعف ءوق نمّدوكي أو سرافاين لا نأ ا

 ْ كلذ ا كا ىأّلح ر كانأ ام لوقت «ةنينثاالددعلا فادحا ودب لس لع 3

 اك ات تنك ادخن اموأ ادحأ كأئم ناك امتلقولو اذهمالكلا ىفءارجتامناف هلك

 ن وكب هنافد_أ موملا كَل م مناك امتلقاذاو سانلا نمالا هلم الوديذ د وكيال هنأ , لءدقمنال

 هس دس مسوس

 ثيالدالا اذ هناتيه ركل تناخو لعفلا نما ترك ذ امو ةفرعملا ىف هتلزنعاذهىف

 جاتك دق سطاخنا َنالو ناتفرعملاتأفائناكنائفائتمامهوركنألا عضوه ىف ٌفرعلا لعجت

 | ايد أاهيفناك املوقتَتدصن اق ديزاهيفكلوق ىلع هتاعسناف مسالا ىلعةفصلات ير |
 نسحأ ناك ىجاُىذلاَسرَأ املكفءاغلالا تدرأ اذاكنأالإاهيف كنماريدسح أ ناك اموكلنمأ |

 ف م -5

 انههمدقنلاو ا. نالمتاسلامهالامه رحوتاك هن رخآت مغ اذا اوُبسْحَأوُن ادنطأ مدنا ا 7

 ْ لعاغلاباب فكل ترك ذامف هل ئممامهالاوةءانعلا ىفاعسان وكن وأ افرط نوكءامفريخأتلاو 5 : 1

 : نشك را !رءرار ة:سالاوءاغلالاو ريخأتلاومدقتلان مل دام عبجو لوعفملاو 3

 داع هلاوقك 90 هلك لو لسوزع هلوقكاذ : 5

 (زدد) رغعاشلالاقو رقتسمربغت ناك ثمحاشو رأي 07

 احرص نوف مادام « الج ل رق 0

 ا كا ةركتلا نعد رض باءاذههتج تبا دشنأو * |

 ايو سة نسف مادام ايدل راق ولا ْ

 أر ركتنساال هالوين موف فلس ناك َتلفوو همك فو الفل 1 كانت هلت :

 </نالفلآ 6 نحن اك كفو بحأو عطوم ىف هعْضّن
 ْ اناعيشَتمهمالك ىف عقوامن اهنالز

 (ىالوعوبلا نانا هيه د ءأرماى أل برات أام لون

 ا اذهلاماعامفنراصتحأ كانا املاع اذاءافعصلا كان انا و كانالمل 5 وه ا

 00 2 80 بدعلا 216 :
 | ناك اموك:مريسندح ااهيفناك املوقتو كتفرعك كلذ. ىنعُتن مفرعدقو كلت رك. دام لءىلا

 || ماهديز اق كلوق ىلع لع لواَرَعماههف َتلعح اذ اكن مرخاههف د[ سلو اف كل مدحلا ٠ 2 0 ١ 3 لا ع - - 5

 ر وحال ودل اوق)

 معا (حادحأىف

 قنامهدم هلادحأنأ

 نأ ايمرذ مالكا

 داحاو عضوم قنوكي ا

 كلذ نك
 ثورشعودع اوكدعأا تتم امو دحلان نمىأ ادح أدي ز ناك املوة:نأالإهلاح ىلع نانا موملا فنوكآل نأ

 ه:مونورشعودحاو ىأ ْ مهخأتا اومدقتل واد أكمََقاَواَدحأ بز برضا تلف كتاكر صف هرغصت هحو ىلعادحأ

 دحاوىًدحأهتلاوهلق |

 رسغىقفنوكي نآامهنانو |[

 َم وعلا ىدسعع تاعالا

 ماهفتسالاو ألا فهعضتف

 اماعاسفن لقءدام هن ثنو

 ايفاند_-ًاراالادام لوقف

 ثاييدأ او ءاسنلاو لاحرلل

 اموسدرعرادااءام كلو مك | ا ٠
 رادلاب امو ب ارك رادلاب | هتملقْئ شى الماعناك اذادنال نسحأ ناك هّممّدق | هلكف هن ىتكتارقتسمنوكي نأتدرأ اذاو

 ال اودضحاعا كى 2 0

 لوقت نأزوح

 ديدعل راد

 قاريسلاهداغأ



 تس
 لوعر
 هيدش هنال ىأ (هي

 ري اع

 سلب 1

 ه دوا عمت 0 ا وهيل وعفم هنال د واع دوف اهيفر مشت ن يملا عمالإّتال ٍْ

)"4( 

 2: م يه لبللا احد َدَعُف +

 كلذو ها ص ىلاريسصت مث زامل لهأ غلب عضاوملا ضهد ىف سدل ىرج كر ا ادا اذه أ

 وهو لهو ام ىئ :رخابخو رصف م-ةوطيامأو الان م دررام و كام أهننادءامل ود ان وردا ْ

 0 امنووشيفزاجلالهأامأو زم ااه كوكن الو ساكت امس دلو لعفيت سلا اهنالسايقلا |

 نوكئالدصاخ نيا عمكلذ و عضاوملا ضع ىفّتالاهباو شاك اهانمك اهانعمناكسذا

 اوسلو تساوت للوقت ب ئاغنعرابخالاوةبطاخلا ف سلك تسلا مالا يفار_ضمالا ||

 َتالهنتاديعلوقتالو لاذ هيفنوكيالاذهو يفرش و !دتبملا لعىديفامهاذ سا هتتاذعو |
 2 129 >5 .عت< - ,ٍ 0 و كر 0 سس تباعا س دل

 ىنوكسالو سله فارمضمالا نوكرال هنأ ىف تالريطتو َنيقلطنماونالكمونالو اًقلطذم
 ا ىا ةارسسلا ءدافأ هل م

 صام نب ح تاو رق مصعب َّت اوعزو 0 0 وأ تلقا داءانةسالا ٍ كرو ار الرعاش !لوقو

 ا 0 3 ا

 لاقوسدل ةلزنعاهلع-وال

 ةع : وذ ع ةدم_دقلانإ

 عضوملااذ هاهبز واي
 نص ص حاس ع تب 5 4 هس مد ق5 < ) عمالا تال لمت ستال ىنعد

 اهدعب نيل ترهط أن يملا امش ادهام لحو زعهلوقكاذلثمو نلعف ًالهتات تاقاذاهّنا ىف الاورهسغ فالو مسقا!فردعال
 ا وصمم وأ ائع :و-ذ ص

 ها ”لمهاعلا ىط و9

 نا

 3-8 ع

 حارال سرق 1 5 0 نم

 الو ٌتدصنوأ ٌتعفر عضوملا اذهاجبرواحالو هحولا اذهىفّتال ةلزنع ىهف سدا ةلزاءاهلعح ْ الود وسس لوقو ىورلا

 ضدمو 25 وعدو هو ”ء. ع ّ 00

 هانلانأاكو هودغعماهببصتءاغاندإ ن5 نيملا عم ىضاماو سل نكمت مالكلا ىف نكسع

 - : 7 - 4 . 2 5< هم . 2ع هد . |

 قلل ءاميتلف ذاق فدصملا ف ىهفدك فرع نرفع وعفر معو و زاخال_هأ ةغلف

 * ايهايهف لهللااجددقف

 ىلا ىنعملا سلققن اتفدل>ول كان :أكاذغ وسو عدقتلاعماوغل ءلعحو لم دصف ىلع نومف مه هن ىلع ههدرمشتسا

 نريستل ل وقيف هنقا' بطاخع 3 ؟افلا قرا هتعراض هعدق: نسح هنالا ةدئافلا متت ان! ف ديال او هورخساى عم

 كرر لاروتسسب اهسياص يف: ءاملادروبىتلابرقلاةلياو دورولان رتل شارات ل سان ل

 هلوق فريمضلاو مخرفةيذلخ هتقان مسانوكينأزوحو ديدشلاعب س.!اهانعمو برقا افصو نمىذلخاو

 امناوهيلاريمضلا م.حررك داهلر عم ناو رمضأفةقاءلارك ذو مالكم نايس هملءلد »و لبال ا ىلعد راع نوسف

 كبحا اوصى ءادام كرذعأاللوقيفاثدثحاةوسءاملا ىلا اهتوس ىتلا لدألات لح نم هتفان نال ل يصفلارك ذ

 هتجحرتتاءؤدشنأو + فلا تيكح دقولوالاةروسكمنهوثاثدعسا هلك ايهامش دو ريسلاقيطن ليطصق

 ْ ىسبقلا كلام نيدعسل .افيبارؤمو سدل ىرع ىرحأ ام باءاذه

 حاربال سدة اان 7 اهتاريننع دك

 لحارالهرد_ةتفزاحللا لهأ فل ىاها ارامتيرحأا؟ رن سار الاعا هدهشتسا

 نيبام ىلعاهعم ىدتو نب وذت الب اهم صنتنأ درك نمو ةركذلااهتيلو اذاال ف هحولاو .حاربىلسدل ىنممىلع



 كسلا
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 : 00 7 را ها 5 4 » /
 املوةتو امكاذكف هنَوقو هنو لعفلا ف نوي املك اهيفز< /كلذك لعفلاك نإفرصتتال

 ود ىهم ©

 ٠  ْ 3رع ني دز 0 6

 سل َتلقنإو ىيئءاماهيلعّتلدأن اك امَتلقناف اهانعماذهفاهتدراذاسلوناك ىنعبأ] ٠
 0 2-72 وص 5 _- - ا و 0

 ريما يد_ة:ىفو# لاك ىنعملا بل ىفاموهتل-ف ىنامتلخ دكت واما دأاهاذالإدبزأ]

 (طبسن ) قدزرفلاوهولاف مهضعنَنأ اوعزو

 دمك مامذاو شر مهذإ 3 مسمن داعأ دق اوصاف

 هذه مهضعل لوقك اذه وانك روف ةرعدداكدال صام ني تالَذ امر داكتالاذهو

 رخآلا مسالا رشُتالن أ ىلع هعفرتت هاذ َنْعَمال ا اًدبعاملوقتو ةلقلا ف ةددجتفم

 ريغ هتلعو ناك ىلعهل لاذ اب هاذي زالوا ةلطن مهلا بع ناك املوقتاهّئدَسَن كلوام ف

 ناكىلوقثاك بصنشف كارتشالااهيفنوك ىتلاالاهتلعح تئشناو سل كل ذكو تالا هاذ

 ايهاذديزام كاذكواةلطنم كوخ ًاالواها ذديز سل كوق كلل ذوةلط نمور عالواسها دري ناك ام

 نأع طتستالكنأب نوت مس منالئشب عفرلاآلاام فنوكمآلم_هلوقسلو اسراغَنعمالو

 عمرمششف ملط: هالاخال اوو رعامو نعسسهاذ .وخالودي زسلل وقت تنافامالو سلالو لوقت ْ

 تأدتب اوأ لالا ىلع هتلج نإ كن, الانف زو <« 5ناهحفلااهيةزوحتاخ امفو سل فل والا

 ىىهوذإ هلا ىفةرؤ ىضلاىر ع ىركفربلا بصنوةدرفمةركنلااهعفرامأو هتلعد هرك وال باب قدن ويبس 1

 هسسفن فصو اهلعكلذاتلعأفاهاوخدك ادتمملا لعاهلوخدو اهانعم اهانعمنال سلب ةممثمكلذ 5 0

 قدر رغل|ب ايلا فدشفأو 35 نارقالاوابنءنادصشلادودصوب رح ادا دتشادنعمادقال اوةعامشلاب 00

 رش مهلثمامذاو شب رقمسهذا + ماهتمت هتاداعأ دق اوصصاف
 لعمل هب وسس دردقو مدق:اذافكفارخ وم هعفربى مع ٌقدررفلاوان وصنمامرخ مد. هن ىلع هيدوشق سا 3 0

 عصأدب ومدس هياعوإ 2 ىدا و تكل باك امهل نديدت) امهنعت سضأ ناهحو بصالاج رخواذه

 ىتعملاحالصا عم ظفالاداسف | ىلا سالف كاريبشالان م ىنحملا صلخع أ ارأهالابمتقدز فل اناك ناوىدنع 2

 هنعتيفن اذا دح أك إمام باد نمهنأ مهوتي نأز ال عفرلاب رشب مهلثمامذاولاةولهناكاذوهنيصحتو ْ 5

 هد هلمأتفمدلا وهون نودحدلل ىنعملا صاخو كاذ مهوتب ل بصخااب ,رشد مهل ثمام لاقاذاق ةًاورااوةيناسنالا 30

 4 :صدتو نعم لي_صخقتالو ةدئاف زارخ نود هعرضو هريغ ف ئشلا عضو هيف لمحة رو رض عضومرعشلاوامخح :

 ناواذهىلعههحوكاذلف ظافلالا تفلتتخا ناو ىناعملا يصصتب ىعنممدنلا همحر هب ويدسو كلذد وجو عمفبكف

 اذهو هلوق (

 ملا ف رغد داكبال

 مهلثم بصن نأ ىنءد

 داو قدزر فلا كودتفف

 مدقت ىلع رمش مهلدمام

 نأأك ف رعب داكن ال اريل

 عف رلاب ص اسم نيح تال

 نأ وف رعب داكتال لدلق

 نالل لق ةديد_-ةفدلم

 لوعذم ىعع ىذلاال_.عذ

 ا سا
 ةأسعا مهلاوفل ثننأتلا
 و

 بضخ فكو لشق
 ىعمف ديد_حجةي فمو

 ةدودحتو دب وو هلودقم
 ىف لمعفل ءاهلا قاملف

 لد ل

 هرباطت ن ءح راح

 قاريسلا هدافأ



 لوقتو هلوق )
 الو ا_هاذ د زام

 تك
 معا هصيخلا امامه ىف اريسلا

 جيتحا ىتمرهاظلا مسالا نأ

 | ةدحاو لج ىف هريركتولا

 مس لذ دينيح كاد تلعفاك ىلع هلع لودن دسان هودح 6 و ٍ ددير هسا 3 1 : الاّتأدبن يحك: تاعفاك ام ىلع هلعمت موهتأدتب |ناءوخأ  ركالواّهاذدي زامتلقتئش || .هريمض رك ذ رامتخالا ناك

 21 ١ 1 ٍ 2 1 ١ هدرزوهّ رضدن زود

 1 0 سك 0 0 وسبل نكلو | زوو هتررع ديرودالأ ثا ا و را ثمة ناو ىسنلا ام يفزو كناكو سار كلو | 20
 و هو ا 0 1 0 7 ا

 عض ومى هثيعب هطفلةداعا دوحأ عفرلا دبز نس الوايهاذدب ام لوةنو ورعاماق الوامداذديزناك امكااوق كا دو ارخّوم ق

 هظفلتدعأ اذااما هناك :

 اولاف ىلاعت هلوقو ث نسح

 لم ون ىح نموننل
 لعأ هتناهتلا لسر ىتوأام

 ةلح قرهاظلاةداعا نمو

 اههاذدءزامكاوقةدسحاو

 : الوراتلاو ديز انيدكالواب

 كاذإو ريمخلاب وه انس

 نس عفر ناك

 نوكت ىدد أ

 ها ىرخأ :اج

 ىلعثوكب ىدملا الدو أتاك ءادست.إلا َناكو كديدح لاح ىف ئاكريغأ ب ىف” نأ عما ْ

 اديزنا كلو كلذ لثمو ناك تدرأأك لالا هيديرتنأ عملو تءالاوهام ىلعو ىضمام |

 اموىسلو ناك فقة لانعالا نمدب رتافوسا اوثيدستلا ىف ىنعلافاَرع و هر 1

 هن رجتمولأ تلقاذا هب سدتلمهنال كه زع لالا هناك هلك هوبأ القاعالواعركديزاملوقتو |

 ؟ زا لوفتو ك5 ناكو ٌتدصن وأ ال_ اعد زامتلقوإك نال يركلا هباء ربأمميلع |

 لح لفراق هيد نم سدا هالام ذاكر كيل ورعال اعد زام تلقوا كنالوَرع ل-ةاعالوابهاذ |
 ا هع - و ع ّ 94 3 ١
 راما هيف َناكل هببس نم هةلعجولو ورع لقاعامو تلق اك لالا نم عطقلاوءاددْ. الا ْ:

 نكيلواةيعضانههناكو مالكلا د ح نكمل ديزاةاطنمديزامتاقول كنال َلَوالادبر تتنك ن او | 0 :

 ولكن أىرتالأ ءَرِمْشُأن ا كل جن امنا ارد اهل ن تدنن سا دق كتالوهايتلطتمدا ناماتااومك ْ زئاج كلذف ىرشأ لبق

 اًنفراهظألا نعتدنغتسادقكنالءوهأ اقلط نمديزام كوك نكم لدنزونأ اًاطْممديزامَّيلق |

 روك اوبن اةيعضا ذه ناك تح هلابح لعق يوشساو ىلا ىر ىرجأ كاذك اذهثاك |
 ىدعنةداوسلاق همصنت نأ ا

09 

 ناوافرالا نكن للا تمدق ام ترك ذولكتالام ىلع همصن ناري لواهوكو بالا ىفءاهلاك

 ود د ع

 م
 2 - 047 < 6 دك ى دوم 2 هل < 5 2

 اريقفلاو ىنغلا اد توملا صغن د ئد توملا ىقيسلا تثوملا ىرآال

 شب رقري-هلةلهاجلا فبرعا كإمناك لوب ةرمأ ىنبرعشلا:حدم رهاظاا ف سابقلا ىلا ب زق ريغناك

 جرخام مهبل اداعف مهنف كإملاومالسالاو اوصصأ دقفرشبلا عي ىلع مهلضفل هءو> أ افاكوريضمرئاسو

 تاصلا ىنأن هيمالل يقوىدعن.ةداوسلباءلا فدشنأو د مهاضف مهلامحاو ناك ام مهريغنع

 يق فلاو ىلا اذتوملاصقن + يثتولا قدس توملاىرأأل
 نءاهضع نفاس هنالددحاو ل2 ىفدرر كش ناك اذاهقهسبف :ور عضل |ناكمرهاظا | ةداعا ىله هددهشتسا

 نسسح نيتلمج ىفهنداعا تناك نافادا رتب ضد زكلوقك ةرورضفالازوحداك»الفتيبل اك ضد

 لجر رك ذدعب ىرخالا فنا تسب مىلوالا لما ىلع تكسر نأ نكعد هنال هتنهأ دب ز وهتئاشدي زكاوقك
 عمومهوتلالازأ ارهظمديعأ اذافد زري_ةلريمدلا مهوتين زا هةنهأوهو هتب ضدي زل يقولة دب ريسغ
 ارعتب رض ديز لوقت الك :الةريغلريمضل ا مهوب الهتب ريضدن زكلوقك ةدحاولا لما ىف ارهظم هنداعا
 خل 5 هنأمه هوت ارهظمديعأ اذافسنح مساتوملا نالدوخودب زى هنمنسحأ اذهل -ثىراهظالاو

 لك شي الهناللثمأ اذه فر اهظالا ناك كلذلف ةكرشلا ءامالا نمدون و دن ز ىف مهوتباكرخا



1 ) 

 لفل
 ا

 (ليوط)

 ىدعمل لاو ٌراهظالاداعاف

 - « 1مل سْحولا مَع سعوا اذا

 قدزرفلالاكو هحولا عف ادا
 و ه--و هيل 327 2 قود 8

 م و ندم ىسنم الو ِ ع كلوا . نعمام كرف

 يبد ىنو ماموص

 لود لو بنز فال هيفامت ل ءامناو ةييش نمت سلا هالو ماهم دمعُمَتروأام

 ىّتلاب را 0 د 00

 اهريداسقم هلالا فكي رومألا كال نوع 0

 اهومأَم ةلئع معا 5 * ا كباب 5

 اولفنموقءربدقو ىبتكاوهورك دملا ب سن مههإ-ءح مور ومالا 0

 ناسنالا رك ذاذا ىأريدكتو شدعلا ديكدت صيخنتلاو توفي قيسس ىنعموئثهنوف.التوملانا فصو

 : هلثم فىدعحلل بالا دشنأو # صفنت
 ارهظأ ناكدفقورحنم طقاوس امتالإطظ ىف رشحولا مضشحولا اذا

 سمشل ارح نم شحولا نكشسا اذا زحاهل ىفهربس ف صو هتلدك هتلعو هلبةىذلا فلوقلاكهمضلوقلا
 نمع مج امف كير حتا لأ ىلعماللا كرحوهءلطتسياموهوتلظ عمبتالإظلاوه سنك واهمادتحاو

 ديدعك | لياط ع مج لاظ و لاط عج تاالظل ان وكن نأز وحوتاؤرخلاوتاملطا اوحنءاتلا اوقلالا ممصلا 1

 قدزرفلاتاماافدشنأو * ثنؤيو رك دب سذح سا ش حولا نالاهتالإ طق ريمخلاثنأن ادعي .

 سستمالو نءمئىسشمالو + هقح ل اراب نعمام ارهل ْ

 هرك 3 تمدقاملةداحاو هل ىفورب ركن نم نس حلا نيتلمج ى ارهظم مسالا ار ركت نأ ىلع هندهمشتسا

 | هنكلو «قح كرات, هلوقىلعافطعنعم ئدنمالولاقاةدحاو هل نمر ركشا نأ ىلعتدبلا لولو

 ةدئاز ني نعمتدملا ىنعو ريما عفرفمالكلا فن اسس نيتلج مالكلا لع نأ هنكسأوارسهظمءر رك |
 هلاو هن 0 أ ءءاضتقالا وبال هفص وفم ماسعسو برغل داو اد ح أو هوقاسشلا ٠

 روعالاب الا فدشنأو  هترخأ اذا هنآسن ًاوهنأسن لاقي ريخأتلاءسنلاو هيلعرسم بالو هني دي هئسفيال

 اهرداقم هلالا فكي + رومالاناةكءلعذوه . ملا |

 اهر ودام كرعا ردامالوا ع راب كلتا ان سلف :
 ايدنحأ رخ الا ناك ناو سداررخ ىلع فوطحم ارينا ف بصخلاز اوجىلءنيتنما | نمريخ الا تملا دمشتسا

 كمه لسع نأ ىلع تيبلا داع رمان أرك ذؤ اهتوقلارغةموامدقمرللا نوت ىو ١
 ٠ لّوالا ريمضملا هفاضأو رومأملان ءارخ اماما م نم كيت 1 سدللاعف ىسهن1 ان ءالورمخأ هناللو“ الا

 ةازنع هلعحو رومأ روم الا ضمد نال هيلءدئاعر ومأل هيلا فيض ىذل ريمضلا و" اكقرومأ الا نمئهنملاو

 1 اراهلظإ الوارامضإ لس مو هيهقرعت كن ا زمور وأ وور وباتت زامتلقناو

 ا تلقوا كن ال ءفرتا همأ ةمقمالو هاذ بس رو امو ةنواببسميفالل عت لك الروك الادهفهمف

. 
تش ذئذي>وراهنلا فصتنموهوةريهظل |تقوفراصرهظأ ىدمو عملا عج نوكيفددحو

 رهظًأرك ذورحلا د
١ 

 هردسةو هلوف)
 عا لا واعش موق

 سلك الد وسسنأ

 و درع ماقال و دعاقيدبز

 ىلع فطعلا ىراال هنال

 ناك كلذزاحأ ىتم و نلماع

 ٌَكلدو نيل ماعىلعافطع

 دعاقي ديز سدل تلقول كن أ

 دعافو سلب عفن عدد ره

 نالماعامه وءابلاب روزكم

 عف رلا لهن ل_ءفنافلتد

 تلقاذاف را لمد فرحو

 تفطعد_ةفورع ئافالو

 ءاملاهزماعو دعاف ىلعاساف

 سل هلماعو دز ىلعارعو

 امتاف فطاعلاناكالو

 لماعلاو لم اعلا مام

 ملارحو اعذر لمنال دحاولا

 لوسأ وفق :ر2 فطعت ن أر <

 نيفاة2نيلماعل نمل رى عم ىلع :

 دوشتس لو ىفارعسلااهدافأ

 ىلع تريلا ا ل
 بحاصاةلاو6بسصتلازاود |

 لاقاك دشن ل يدهاوشلا

 ةلهبا نآانيردل ىفارعسلا
 ةنرغتسلا قدس اثنا
 ريمضلا نال ىلوالا هللا نم

 ل ا
 اذهذهل !ف.ضاامىلا لب

 وأامكلوق لثمتسلا

 الر مانو

 ها اهما ةمقم



 الو هل 2 (

 ىف عقو(ركنتسم

 باوصلاو فير وهو
 مسا هنافاند اي اهدقف

 فو رعك لوعفم

 ا هسيفت# هتك

2) 

 (رفاق) ربريلاف اكهننآوءارجأ نر درا الروم اوف م املا

 م5 سدس

 . ميتلا قأ دققماتسالا ىك هب اننقرعت َنينسلا ضع اذا

 (ليوط) ئدعملاةغلانلا لوقٌئالذ لثمو
12_22 | 

 ارقعت تأ ركنتسم الو احاحص 00 اه نأانل فورعع سلف

 كر

 رح نأز وك دقو درالسدل رقعلاو اه 22[ تسمالو اا اهدرانا فو رسعع نسل لاق هن

 هلوقوهوىدعملاةغبانلاتدب ليوأت كلذ كوءريسفتمدقو ا انتفرمتنينسلا ضءباذا + ررجلوق
  ارقعتنأر كنت .ءالواحاتص اهدرتنأانلفورءعسدلف

 رقعلاواهنم هنأ اكو ليما, سدةامدرلا نالل والا سدس ن متن ال |لءحو فورعجهلوق ىلعركشت مالو هلو قدر
 .هريسسفت م دقو مساونلا حارلان ,مرملا ناك اي ل رنا نمناك ثيحدرل ارب رن لصت اه ءامكاه مريمد) لصتم

 سلؤرخ ل. راو اريل رت الواجب مرومالا كي 1 سلف هب وءدسدءلوالا ثدءل اردقتف

 سامتلاو رومالاهن اكفر ومالا, ىسهنملاس املا نمان رو تا اف را او احادصاهدرانامخ هؤورعع

 لاقف برعلا نماعامهزاحأ ىدلارحازاوج لطد اونيتدمل آف لوأتام4لءد هرد5 هو ليبللا 3 ةليخلا.درلا

 نيأسو ءارتحالاو فسعتا ادشأو ءادنتعالا نم برعلا لعدرلاو عيص هلو هن كفراو موضعي رحدقو

 ل رتل لكل اولا هيف هقحاموهلد وأ ىفهن وبدستإ فغو كلذ نمبرعل ا هنزاحأ اعف سايل | هوك

  هيزرادلا ف زيقب ,رعلانالوقأف تكمن !!باك ىفنيةنملا فيريسغو وه هلوأتامفلوقل !تدصق سادة ىفأ

 ورعةرحلاو رادلا دن ززيعالو ورع جراخالودب ز ماد, سدلوارعةر خل اواديز رادلا فناو ورع ةرحخلاو
 رادلا ف تلقاذا كانا نيمالكلانيبقرفلاو ورع جراخالو مناةبدب زسدلالوارعةرحلاورادلا ىفادن زناالو

 نمفذحلا مالكا لم> اوامهنءريخل ا ىلع نيردحللا مب دقت نمءاوس ىلع هلو مالكلارخ [ىرح ورمع ةرج اودن ز

 قق- مرو هرحملا,لايص: الا ىف هماقم مئاقلا فطعلا فرح ف وذل الاصتالو فوذدل | ىلع لوالا ةلالدا ىناثلا

 رخنالزحمل ورعةرخلاورادلافدب زتاقاذاذ اهلوصحو هيفةيترلاع وقولهعضوم نءئمالازامالكلا

 ورمعو رادلا دب زتاقفهرخأ اذا تن وءاوتس الام طارخُوم هردقم نآرخ الاريخ ف بعفارخ وم عقو لو“الا

 ش عمزج لوخأتلا فهفذ_دزح ملام لكو فاعلا فرحور ورحل ا نيب قب رفتلا عمرحلا فرح فذ لطب ةر جملا

 . اذ هذالورعج راخالودي ز عاقب سدلكاوق فار ةرحاوادب زرادلا فنا ىفلوقلا كلذكومدقتلا
 هلوقفلوالا ف لطب امامهمف لطب نيا ملا ىفنب ريما ترخانأف مدقتام لع ف ذهل. هيفز اسف ةمترل اىلعراح هلك
 ىدعملا تدب كاذكو ورم ج راخالودب نقب سل كاو دلزن_ءاهرومأمكنعرصاةالوا مهتم كدت انسدل
 . فو رع احاصاهدرتنأ سدلو اهرومأمْك :عرصاةالو كبت اناهبمتم سا نيتدملا فيلات نا كحواو
 كود نمايدنح خب "الا ناك ناوىاثل افرح ازاوح ىلونيشنلا لمح انمكقامل ازعرلاه :رقعركمتسمالو

 هنلعرومأملا هلا فاضملاريمذت ادر و روم الاك ىبهنملالعج نمي ومدسوأتامىلا جاتيحالوا ذه نءج راخ
 ناك ناودرل اريمخ ىلا فاض نأز وجال رضعلكلذكوارومأ ناك ناو 4و ىسهن ١ نمنو؟«الروءأمانال
 هب وردسٍِبهذم لطد دقق ليسصمتلا فهناعق اورقعل الو ل.ل: اىدرلا سدلذ اهل ىنعمالهنال ليمن نا ةلمدرلا
 لجوزعدتلالف رعشلاون ارقلا فددو>و وبرعا !نمعامسلا عمنيبتتبلا فانك ذىنلا لب وأتلا مصو

 . بوصنملا لعبصالاو نا مضو ىلع مفرلا,تاءاوتان[حابرلا فب سصتو هلوةىلاراهنل اول للا فالدخاو

 تككذلا باك ىفءانرك داممدي الا فنون ودفلا هلوأتام ىلا تفتلء الو ىراكر ب1: نمراحلا فذ_>دقواهم
 نيتنلاولاق من هب الازخ ىلاةدازو حلا اوذسحأ نيذلل لج وزع هلوةوهو عطاقل ادهاشل ا عمو بهنع
 نمفذغ ةئدسلاب ءازحاؤاسأ س ذللو ىسحلا اوذسحآ نيذالردقتلاواهلذع ةئيسءازحتائدسلا اوندسمك

 لمحو



 مسسلا 1
 لس وط) ١ : هم لا وذل افك ليحل نم نال تن دونلود درلا ىلعاستف و 5

 ميما حا رلا يماسهلاعأ 5 نيكد رح 0
 ه6

 لمخللا نمثاك نيحاهدرةفو ردع سدلو مل اس 5 'اكو حان رلاا قست لاه

 لوقتو 0 هيردتعمرسأ هل 0 و ٍِ زعهلوقاذه لثمو تنتزع | ْز

 26 ءادوس ع ءود# سو هيض كوم ءءاأ 01

 سانلا ضعب تحال كافاسانهنوتلاوع الاودحاولا طفل ىلعّلوالاىرحأ تونز هالو يلع فو ا

 ىلعفطعاذ هنأ | كضن اب سللاقهئاك اهنملسَت انسل ةوقىفوهو انههعجبو َتَنأء اود سلك ٠
 -ٍ - همهم أَو ا را 3 0 0 50 .ًء ءاضب نا كاَذو نيلماع

 تاهف ثدصن تنشناو اح اصصانل مخ فو رعع سدا لاق هن اك اهدرةفورهع سل ىفو رومألا

 0 0 2 207 ع« و ع2 بخ 0 ءادوس ىلع اهطع 7 4 31
 ةيصخرل ايفل تشاو | َ 00 ١0370007" وأااطّسور ءالوامهاذديز سل كلو: لعاشرومأم لن ءارتسام الوأ رهسعتنأ اركشتسمالو 0066
 امريخ ةرعغ ىلع افطع بصل قءاضمو همعم تدصن تْئش ناو مدس ءاضءالوةرقءادوس لك املوقتو ورعاقلطنمالو | 1

 كلذ نبدل هب ودبس لاثف ١ تكا عتم) دا داودوب أ لاق اضرب لك الولف لك تظفل كن كرب عضومأ| 28 ا ا 8 00
0-1 4 00 

 هلوأتو نلماع ىلع اقطع
 لك دور 2 ءاضبب نأ ىلع رز 3 د 7 م أ نيس هبئرضأ لك 00 اان للاب دقو ران 000 |

 تساوالدعب ةردقمىرخأ ىقزاجاك زاحو باخ ىلعهابشاةلفلو مالكلا لأ هانا كرك ذ.هتددشت ن سينا ا 5 3

 ريخل |عج فزاج كفهسخأ 1 الو تلق ٌتْئْسناو همخأالو كاذلوقب هللادبعلئمامكلوق 7 لممو ءادوس ىلع ةفوطعم
 همالك نم .رهاظوهامرانو 1 كلذكو ُكاَدمَرْكَبه حالو كلاذلوقيهللادبعٌلئماملوقتنأ همي فتوهقب رش راسك |. داود ىأل اوقف لو أت كلذ 0 ِ 2 0
 نع تدنغةساأف هلوقو لاذ نالوفي كال رك التمام 3

 3 0 0 الخال وابدي ل سلك اوقُكلذ و 8 هل .ةىدا ١ مسالا ىلعال 06 وما ىلع رواسب اذهب ِْ كرك ذنعىأ هتنثن |[

 ىلا 02 ريخلا نيد كرست نأديرتئال ارد اهمف هحولاو كّمحاصالو كس أيدي زامو ٍ

 هب رق عمءابلاريغفامهلاك ءاوسءاسبلا ىف امها نوكمل ىلوأ هلَوأىلعهرخآ توك, ن أف ىعماهيلع | 0

 هب وسسهاكحام كا ذكو بد ًاورماودب زبدأو رعو لقعدي زكلوق اذكهف لوالا ةرك ديرما فرحرخ الا |

 نزح هلا نمالك ف ذخ ةمحءامضي ,لك الوداراةمعت ءامضم .الوةرغءادوسلكاميرعلالوقنمدتاهمجر |

 هلوقوهوداود ىنالددشن ًاىنلا تبل !كلذكو ءانرك دامفرحلا ف رح فذحلك |

 ارا ل بللادقونرانو هه ايما نيمسحت يما لكأ ا

 رورحلالاصت اومالكلارخآى ةبترلاٍلوصحو نب رورجلاهعدسقت عم 4 ذنمىرحاملفذذرا لكودارأ | 3
 رهظتىحزحب ملاران ليلا دقو راو رعا لك ا ل ولوىتعمواظفل فطعلافرحب ||
 لوالا لك ترخأ اي ةردقملا لك, ةرورحلارانل اريسخأت كمزل ءاوتسالا نمهقحمالكلا تيطعأناثنالالك ا
 0 ىلا لئاسملا كل ذكوكاذداسف مدقت دقوران لكدب ريران ران نيم ختى رما لك 6 َ

 ىلءاي راحاص ديت كلذ لمأتفاهن»ب قرفالتايبالاو تام الاًةلزنع ودحاواهلك ما ف ا[

 (درا وصح ل هذ



 , (ةبيقعاوق)
 ريغعصتلاب وه اذكه

 ىفاربكم عقو وحن ىف ا

 هلوقو رربلف ىرخأ مسن
 وهدوملا دوما م

 نبالاعرب زغلا عساولارطملا

 هم ومدس هاكح امامأو هد مس

 درا ادحأ ياوكط
 ةغلاي مود اغافهقوفو

 قوف سلفالاو عينشتو

 هنال هلوقو د دوملا

 هقوفب ومهمالك نم سل

 انفطعقوؤرج زحل عد
 : لن دوا ىلع

 ىلع ءاملا لدن داك د

 انتذخأ نولوقءال قوف

 نولوقب امناو دولا قود

 دول اقوفق رطع اهدا

 سلو زا تررجو)و
 ةدافا رافحدلا

 ق ابك

)915( 
هيام فيكف و وب رحب ضرُخ اذهان ىلعداوجلاُب رف مِهأَجَس قو هنم

 امو ءانعم 

 (رفاو) ىدسألا ةَْسَقُع لوف عضوملا ىلعءارجالا ىفرعشلا نمءاح

 ظ ايدل االو لابجلاب انسلق صا مبان قوام

 اًديعَبلا ٌضرَعلا اهباومرتالو « مسيلع ٍِس ىباهو ربدأ

 نواوقب مهارتالأ ابصنَناكلو ايلات لو ىنعملاب لت هيلع خدت لولى ىلع اخدءابلا نال

 قكيسحي ٌنالءابلا 1 نأ ل مقدار 3 ه |زهى رح وىعل اريغَس . الذ اذهكب_سحب زاده كح

 ْ (ليوط) دل لوق كاد لْمو 10

>75 

 لذاوعلا كد دعم َتودو د اذلاو َناندعنودن م مناف

 الأ ىلع ىلع هاج زوج ال نال غسدل ب صخلا تاك انة عالو اسوق لعديز ام تلقولو محلا لاو

 سيلا ئاررخ نآ تدر ابمناوب افرطالا لمتسم الان نع نال نكمل: د ع ىلعالو تلقول كنأ رت
 00م7 : 0 2 0 23-7 5 0 ّ 7 :

 ارعاشلالوق دعمنودو لثمو هقوغو مهم الك نم سدا هنال هقوؤو دوحلابامن دخأ لاو مدع

 ه2

 (ليوط) لدعج ني بعكوه 59

 ىرغامباءاذه هتحربا.فدشنأو + ريسفتلا نءةينغتسمةرهاظتا- ,الاىناعمو هنلاءاشن ادرطم لصأ

 ىددا# هيقح ]هلق ىدلا مسالا ىلعال عضوملا ىلع

 اددحل االولامحلا دس لو د 2 اف سشد اننإىواعم

 ١ اديعبلاضرغلا|هءاومرتالو + مكياعبرخ اهو ردأ

 دحاولا_ لا انساو لامحلا امل عمن ال هيق تلم اموءاملا عضو م ىلعفوطعملا لن او> ىلع هد شتا

 هلوقوهو كلذ لع لدي امهلذب وةةورعسةر ورغت كمت ع م تنرلا نال يطل كمل ب اود 0

 ديص> نموأ مناف نملهف 3 اهوعز رعفان-ضرأ 1

 هذهريغهب وصنمةديصقنمتدملان وكنز وو برعلنعةياورهإةنامفدت ا همر مهتمريغهي ومدسو

 كشذملا ةغلن جاك الا نوكبق هب وصنم هن ومدس هزم هلمقف هدغل ىلا: رود كن أىذل نوكم وأ ةفورعملا

 ىأ مصمأدخ وقفراو لهس عجمأ ىنعم ولامعلارو> هيلاكش نايف سبأ ندب واممدارأ رغاشلالوقبال

 هلثمىفدسلاباءلا ىفدشنأو عب اذه نملا هلم م قا ولهم لد وط

 لذاو ىلا كعزتلن 1 ءمنودو #* ادلاوذاندءنود نمدخت مل ناذ

 ١ ىراضقنأ ف صو دحاونا:دعنوددلو ناندءنود نمد مل نعم ن الك والا عيضوم ىلع ةرخ الا نود لمح

 كب ب سدع ل نفد موا نان دعبل بسنت الوقيف توما ظعتيو مقل نع فك.نأ هلىتدنمفتوملا ناسنالا

 ل اك ع هيلع تن انعع زن: نأ كل ىنيقيف مهريصمريصتس كنأ ملءافايقاتءان" الا نمامهتنيو

 دشناو موالالذءلاو هكا اوعاهامس فهرحاوز و رهدلا ثداوح نم هفك< وغرام لذاوعلا

 ظ : ليعحنببمكل بابلاف



 جالا كافو

 ع 1 0 0 ٠ ١

0 5 35 0 0 

 كويدقلا ع+ 1 2 3 ا 3

 ا ا ع 1 / 0 را ا 2

 كا وا ال ويل و ا وبل تا ا سوا

 ءوددو دو

 ادعو أ موملان اجل امانإ « صاع نيرع فامدت ح الآ

 نس
 >2 ع 2 د وو ساعد 0 هدو

 .اراذحوأ سنايلاةسأت نم 4 ارانعتدلب نمىوط اهيا

 ْ ليموهامديزامن كال اذه ٌبسنلاَسالودلانكو ورعامودبردمالوورمك د يزام لوقتو

 0 الورك ءنإأ تنأامكلوقوف ترو شن مةلزاعالو لو مالكلا ىنعمانهاقسالو نالف

 3 / ٠
ْ 0 8 

 ْ اذهه سدا هنافه تماس رقالودب زر تيا تطال و هبهيشك الوتدرأ افي ديشالودبز 9 0

 ْش َتْءشناامههاَس رقشوكي وق 2مفاكلاَت 1 ةاناجاوا يشن للم كس :

 عضوملا ٍلعّسصنل اوءايلا ىلءرخلا هيفزاحافرظابد رق لعحت )تاواقرط

 : 0 0 اة م 2 - يل هل 5 3:

 ا هللادمأ هنإ وهن انام اننمهنإتلقاذانإق رام الاك © تاكو سدا قرامذ الا باباده 7

 - 1 و 5 1 0 3 5 “- 2 0 1 3 3 و 5 :

 |١ لعفلارث دتنأز زعم ارامضإ هيف نأ الولف لئمهقلاٌقلَح سل برعلا ضء: لوف كلذ ةويهصاذا]

 | فيكرامشالا اذهان قوسو هنإ قال ئمرامشالان هه نكلو مسافه و
 و عود مى دو

 ) طمس ) .طقر الا دمج لاق هللاءاشن اوه

 و - هو سا - 5 < و

 نك املا ول ىودلا ل كسلو + مهسرعمىلاعئوتلاواوكدأف

 ادغوأموملا نمانءقالتاماذا #3 . ماعز ريم امد: ىح الأ

 قمدنا اونامدنلاو دحا اومويلاانيقالتوم ويلا نمانبقالت ىنعمن ال مويلا عض وم ىلع دغ لت لعهيدهشتسا ١

 جاهل بايلا فد ثنأو 0 ميحرلاو نمحرلا لثمءانبلا

 اراذ> وأ سئاملاةسأن : هنم * اراتعدلب نمىوطاعشك

 ا.شث>وار رن فصو هد كوع ايل ةلسأب ءانعمنالهسسأيلا عضو لمرات لمس داس ٍ 5

 ىرنام ىلع هححثك ىوطلوقبف + _.فالاك ىرمنماسأب وأ هب سحأ دئامصن مانوخدلب ىلا دلب نمجرخارامجوأ . ا

 ءافوأي شرعض نم لكل لاقي و ىصخلا لاقي وبتملا مشكلاو اراذحوأ هنماسأب كاذلاراتْح ةلقنلا نم

 طقرالادر ناكو رسل فرامضالاتاراذههتمحتبااقدشنأو خب اصشك هيلععوط ||! ٠
 نيكاسملاقليىونل الكسلو :* مهسرعمىلاءىونلاواوحصأف

 نألماعلا طرشو اهريغي بوصنملا اهءالب !كلذ لعل يل دل لعجو لعف أب: ال سدل رام الا ىلع هب دهشة سا ْ

 فصو هنمسيل ىنجأب هند و هنبب ل صفي الف هبدسنمهيف ل مامنال هيقل م لاع هلوممنبب وهنبي لصغيال |
 تببلاليقو كاولزتفابضأتيبلا ٠

 نيك ةاكسلااهنمهرافطأنأاك + مهني ءامهصلا انتلحواوا

 وهو مهسرعمملءرهظاوصص أ ال لوقيف ةمهصلاناهفصوكلذلةهفيلو لكلا فهسنمذكترملاةفقتلخلاو ]|
 هنممهلمدقامترثك ىلا ةراشا اذو هيض الااو قليل مهتحا ل مهنأ لعدرتكل ءالعورمل ا ىؤن مهلوزتعضوم

 هنءريخو سدا فرعخملار بسفتةإ4خاو قلبي لك صو هلمهلك أةرثكو 0

 عءاجو ١

 ىجالأ هلوف)

 اذك (تيبلاكامدن

 ىف طيضلا اذه وه

 ان باو عوبطملا لصالا

 هءلعاناعد ةفهقث ص هنم

 ةدنعق طيضلا فد 1

 تحاص ضرع: لو عضاوم

 هددعم هتك هانعم ل1

 (ملاناقرامذالاك هلوق)

 ثيدح ةلجلك نأرلعا

 مّدقت برعلاو نأشو أو

 مالا يشر ل
 ا ل1 بات نانو
 هنام_هلوةكمانعمامملال هل

 ْ ىلاعت هللالوقو بهاذد.ز

 هناو امري رتب نمدلا
 قءاهلاف هللا بعمافا ل

 مسالا ىش عضاو هذه

 دوع الورش مدعد ةلهلاو

 لوقت الءاهل هذه ف ذح

 هناوعمىلع بهاذديزنا

 رعشلا فءاحدقو بهاذدب ز

 اذ_هناكمل_ءيدقو

 هقلاررمكريمذلا

 ك:راجامنامهلوقك 1
 ىممنال اهنافهنمو ةقاطنم

 لقنأكلاريمض نموراصدالا

 ثفاسكلا ىأر ىلع دحأ هتاوه |

 مساوهعا فلا لاقو

 هداف لات هبا

 قف ارتحت



 ناكولف هلوق)
 (ملا سل ىلعلك

 سبل ىفنكي مول ىأ
 اهبلك عفت :رال سصالاريمك

 ريخ ناك اسملا قاتراصو

 ىف رامضاىلا ميتحاو لك
 سدلو ريدقتلا ريصمف تلت

 نيك اسملا هيقات ىوناا لك

 رابخالا نم ءاهلافدحو

 تبر ضديز نسال عيب
 هلوقوهّنب يضدبزىنعم ف

 ل نأ نبعالو

 ملا سدل ىلعزي كاسملا

 عفرت نأ زوال ىعب

 دقو سلب نيك اسم ا

 ظفا سل ىل,ىذلا تلعج

 ناكو قلب بوهخموهو لك

 نويلبال امهتاوخاو سلو
 زوال ندري غل بوصخم
 وأذخأت ىجلاادبز تناك
 ىجلاذ_تادبز تناك
 . لمعت اهبايو ناك تأ كلذو
 زوعالف بصنلاو عفرأا

 لم ئثالا هل. نأ
 هعضوم ق وأ همق

 ىاريسلا هدافأ

5 3 6 . َ 5 : 1 1 

 نأزو<الو قلت لع صتن اهنكل اولكف عف :رلا الا نكت م همفرامذ1الو سل ىلع لك ناك أذ

 اذهوّلَوالا ىلَ ااا ول ا ا او
 و دسص

 ا لاف كاد لتمو اهبقناكوزح مى را جلا اني زتاكتاقو ند

 (ليوط)
 0 5 و 55 هوو 38م سى و 0 و -ٍ 297 .

 عنسصأ تنك ىذا نم رخآو * تماش نافنص سانلا ناك تماذإ
- 

 هنن رخل دوت نع هاؤعمس .ريعلا ل وق

 قرف بوف داك لشمو هنمريخ تنأ هْنإ لاق هناك ه مريخ دأَناك موضعت لاقو امفرمذأ

 كما الا بيطلا ناك ام تاقاك خذت مهن قد رف بول ثداك ءانعمن الري فدل  اذهزاجو مهتم

 لاقو ُكسلاالابيطلاام هانعمناكذا اذهزافكتملاالا ُتيطلا مالا ناك املاسعإ ىلع

 (طيس) لاى ذوخ أ مانع

 لوذنم ءادلا ءافشاهتم سلو « اهبُترغظول فاَدلءاغّملا ىه

 هللا د عادي زاملوق:تأزوحالو ٌرامضإ همف نوكمآل هنالزاخلا لهأ ةغل فامىف اذ هزودالو
 رخالاه بف ل-منام سلو ناكىفْمَدَقُدنأ مقدسي ملاك ميقتستال هنالًالناوانأ ادب زاموايراض

 ركذت 0كناك براضانأف اديزامأ تاق كناك ةمممّعلا ةغللا ىلع لج َنمَح ٌَريسللا ٌتعفرناف

 (ليوط) ىيقعلا محام لاكو تراضانأ ادبز تلق كناكو امرك نت كداكو ام
 70 ا | هاعع 2 ا ّْ

 فراعان !ىنمىفاو نملك امو د ىم نملزانملا اهفرعتاولاوو

 د ل يل 0 6 :
 سدللاق هناك عفرفهم زاخختاةغللا مل د فراعانأ ىمىفاو نملك مو + موضع لافو

 عنصأ تنكى دلا نشوخاو * تماشناننصسانلاناكتماذا ىولاربقلا با! فدشنأو

 نءرهاظت دبل ىنعم .ونيفؤصلاقةريملنا بصل 0 أولو سدل ىفمدت:ا ناك ىفرا هذال ىلع هب دومة سا

 0 !فدعناو ي هلفل

 لوذيسءادلاءافشاهنمسلو + :اترفظواٌقاداءافسشلاى

 اهنحدأىمافصو ردا عضوم قرمدللاربفتةإ4ا لم>و سل فرمذأ ا لاك هيفلوقلا

 سلو سيل فر مشملا مم ءالاردقتو ىتفشا هنا ذب ولفا مح ءاد نمددج ا .!ءافشا هلاصو لوقيف هرم ىهو

 ليقعلا محازملباملاقدشنأو د مدقتا؟ هءارعاو اهنمالوذبمو ادءافشوهىنلاىمالا

 فراعان" قمقاوملك امو دب يمنملزانملااهذ رعتاولاوو

 سدل ف نكماك ام فرامذالا هنكمأولو فرحابن الاهيةرامخالا هنكعرلذ اع لك عفر ىلع هبدمشتسا

 ىلعاع لكع قر مزتلاةاهيوُدب وهوهفراعان ا هلوقنمءاهلا فذ حو قلم .ىونلا لكب صناك فراعب الكس صل

 . نكت لوف راعي الكب صنلة يقام لعجولوةروريضءاهلا ف ذح عما هنعاربخاهدعبةلمجا لعج وز هتحا لهأ ةغل
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 اذهناكو لكى فراعْل مْ ]ثمحهفراعهجولا تاكو فراعق ءاهلارمضأف فرامانأهتلادعأ] ٠

 سل ثالذو اريثكر عشلا ف و مهمالكءاهلا هذهنو عدت دق مال اتلاودقتلا وت 8 0
 هللاءاشتا كلذ ىركسو رعشف نوكيداكبالو مهمالك نمش

 نسح أ امكلوق كلذو م هنكع ندعي لولعفلا ىرحت رح لو لعفلال حلما باءاذهإلا 0

 مكتب لشتاذهو بععتلا َنعمَلَدوهللاةبءّيسحنأ م كلوقةلزغج هنأ ل للا معزهقادبعأ|

 أيشالو نس امهبف لوقئالو هعضوم نعاس ل.زتالوامرْخْوتوهنلادبعمَدَقُت نأزوحالو هب

 اودي /,منألا)#ه 3 و اذه وسلا متالاف نانا 2

 امو َتالو لعفلانمسلاعاذههَيمفهسلءىرك ادحاوالاثمدل واعف ىّرصتتتأ | ٠
 4 0 5 هى -ه < َّ 01 -ٍ 1 0

 ىرح ىرجأو لدا نم ناك ناواءاوولعسفْلَدَحَأ اولاقاك ىطعأو رون سح نمناك نإ و م 3

 لََجفمنصأنأ الانمى عنصآْنأانمىفإبرعلاًلوقاّممااهدحواممهلعحريظتو لَكْْأ] ٠
 رك دف اديز يح[ ناك اهنوعتو قل امى امنا ملَسَع كلذ ثءواسمسااهدسوام 2

 1 ىضذمامف هنأل دتل ناك

 امو هبُلَعْفَب ىلا لمهلعافب ل هقام_منمدحاو لكن يذللاٌسلوعفملاونلعافلا باءاذه9ب

 لعفلا ىلع مسالا لمت اديز تب رضو ىيرضوديز ىنبرسَضو تب رض كلوةوهو جب كل ذو ناك

 لمت الهنأالا عق ودقلؤالا نأ لمي دقف عملا امو نيلعفلا ذأ طظفللا ف ٌلماعلاف هلي ىلا

 تطاخناَنا و ىنعم ضنا نأو هراودب بعل َلوأ هيلي ىذل ناك امناو ٌبصنو عفردحاو مساف 0

 ناك ثيحمالكلا هد د ور هساو هردصب تنسخ ناك اك ديري عقودةّلوالاَنأٌف رع دقأ 1 3

 مرد | قام ناو وم ىعمضةننالو لعبا نوم مسالا ىلاّبرقأ بلا تناك لوالاىفرتملا 0

 هاير اذ و لجو ءهلوةبطاخنا لعل اذ_هوحن ًكرتئوةبامو بمنلافنابوتس | 3

 ءانغتسا والاه بف لع اسمفرخحالا ل لف تاتقاح امهر يظفالا اوتاَل اًدلاواريشك ا 6

 لوقكلذواذهنمدش اءانغتسالا نمرعشلا ىفءاحو كرمي م كتوم و كذُلمو هنعأ ٠

 5-2 متن سيق
 لعجف ميا ىفهتب ومع عمتجا كاانضو اه :ريغ هيف لعاما هلي نأ عقنالفةلماع ريغمهغل قامد الرو هرم هن أَ

 هلأ ىنمىفاو نملك ف رءدال هنأ مءزقرامملا ىرمانأ نولزني ثدخ ىهو نم نملزانم اراهفرعت هلل يقف اهدقفتي

 نسح أ امهلوق)

 ددعأم ( هللا دمع

 ريغ أ دتيممساهيوبيس
 ضام لعف نس أو ةلو صوم

 م ريخ ندا لج و

 اهلعدوعيريسمد هبفقو

 هتلادمعو لح كتر

 نموءارفلالاقو هلوغفم

 نانيمفوكلا نمهسعنات

 ىل_ضالا قةيماهفتساام

 ىلافاضم مسا ن-سحأو
 مم ماهفتسالا ىلعهلاذمع

 اوهفف رينا ىلا هنعاوادع

 هنلاد.ءاومصنو نسحأ
 ماهفتسالاو ريان يب اهرذ

 ناكوهماءلءلداللوقاذهو

 ةلودومامل عع شفخالا

 ريخاو اهلولص ن-سحأو

 هوس ركسشأو فود

 مهم بنما تالافواذه

 نالام ل سي نأ مدنالف
 دقو نيسنو حاضنا ةلصلا

 مالك ىف ةلوصومريغتءاح
 نآاممىنا مهلوقك برعلا

 صالا نم ىأ عنسصأ

 اذكو اذك اص

 هداف كلذو و

 ف امسسلا



 لوالا وهوق)

 ىيببعي ( دوجأ
 نملوعفملافدصح

 تي رضو# لءببفلا
 كرنو عل كودي ز ىنب ريضو
 نيرك اذلاو كر_كفينم
 تارداذلاو اريك هللا

 نمريللا فذ> نمدوحأ
 قاشااريضءافنك الوالا

 ىف ادحاو عي ملهنال
 اعج الو عج عضوم

 داو عضوم ىف

 قاريسلا هدافأ

 فان ىأ / ٌأَراو ضار كد 3 اّتنأو اندست ءامّنك
 م -

 (ليوط) يب رلافاضلاقو
 : و --ك 2م م وا م33 3ك بوم و سى

 تب رسل اهبارامقو ىلا . هلحر ةئيدملاب ىدمأ كدب نك

 (ليوط) ْ رج أنبا لاقو

 فامز وطلال أ نموأبرت *« ىدلاووهنمٌتنكض أب قام

 هذ_هىفئي رخال نأ ىلع هيل د سسبظاخملا نأ معدقهئالدحاولا طظفاريخلا عضوم ىف عضوف

 5 ف دحاو عضو مقاعمجبالو ع ه عضومىفادحاو عّضت مهنالدوحأ لوالاو ةفصلا

 (لماكر .؛ قدزرفلا

 ودع غتنكو ناكفأو يب ىف دلم قانأ نت دمَح نإ
- 

 لمت ولو كاذ فل مسدد ّلوالان أبطال لس اورخال انءانغتسار ريسخ لوالان وكن ب

 كموقىنب ضو بر مذ ممالك امناو ك-موق قو و رض ٌتاةارخ الا ىلع مالكلا

 كل فا اوم ار كديع ب ع تنإو ان ب :ءاهزع
 ما ال ل هيلو ف اهتح تما تفوهر ىذا لوعقلا فد نزال وقم دمقنسا
 ادتبملاررخ نال فذحلا اذه هزاحو هيالامالكلا َميالدبلا جاتوه ىذا !لوالا ادتيملاربخ تدمل ىف ف ذح

 | قه وسسبهذمىوةباذهو ضارتنًاونوضار نحنردقتا اودانع# هازعمناك ذا4بلعلادىفاثلا

 نحلة تلا امخنوكمأل ضار هلوقنالءوضرءنا نحأ هلو هروهتاول وزع هلوقؤلوالا نمفذحاريدقت
 يمحرلاءياضلب ااا فدشنأو * ةرورضهرخ فذ>ر دقت نمدبالو

 بريرغلامارايقو ىلإ + هل>رةئيدملا ىسمأ كب نك

 ١ 00 الاع ارت>الوالاع نمفذغ هيودسبهذ ىلع بيرغلاج ا ارايقناو سن رغل امىنافدارأ

 هللا ىضر نافع شج تدملا ففصو هسرف ممارابقو ناس رغلامارانقوىنا ةلزاع وهفدسحااوامهنع
 را ل تال + لزتااانهل _ترلاو هيلع ىدغتسانىح هئيدملا

 لهابلادرمعلا نا
 ىامر"ىوطل الح نموأب ر د ىدلاووه4 نمت نكض أب امر

 .تيبلا ف فصو باملا اذه لوعفملا فذ ب وقت هلك اذهومدقتاك أب رهذمىدلاو وأي رهئمتنكةارأ
 هنمامهح ءاربىلع هل على رو هه رك رجا ام ل :وطلاوهورثب ىف ةرحاشمهنس و هنس تن اك الحر

 اهلغسأ نمرثءلارادحلوذاولاح او ىفامرىوطلالوح نمو ىو نو اير ثناك قلاب تك

 ١ تجحرفرثبر عق ف ىر نك ناكف ف هبقحأ ناكو هيلع عجر هبىنام :رىذلا نا ىنعملاواهسن اوج عيمج فاهالعأبلا
 هلثمفقدزرفلاباملا فد شنو د برعلا تا أ مكحأن مهي اورلا هذه ىلع ءتببلااذهو ةيلعهتيمر

 رودغرغتذكوناكف ىأو + .ىنجام نان نأ تنمضىفا
 دلال يوي سريغينعاتلاب .الا عيمجردقتو هم ءاعيفاثلاريخ هلالدإ لوال اررخ فاح ىفةمدقتملاتاسإ الادذه

 . ىلع تنكو رو دغرب ناكف ءرغدنعتيبل ااذه هرب دف ةريخأل اوعدقتل | ىلغا دمءاغ ني : هلوقوهوا نملوالا
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 (ليوط) قدزرفلا || 1

 متاهو فانمنمسهةدبعوس ذآ سو تبدسول اه افسصنن 5 نكلو

 وأ

 ى ءوذغل |ٌلفطلاقو

 + اومن 6 ةامدتسسم ل55
 7 و ا

 ةلدان نمل حر لافو
 - 5 ج و 9 مو

 هاَنصأاهلشمو م مسا ى 4 هنافيسدب عت ىرأ دلو

 (ليوط)
 س39 5-23 د سد 5

 2 نولَت رع سلس اواهق :وفاكر 1

 لير

 تايلافدشنأو 1 ةرورضلوال اربخ ف دح ىلعرك د لا مدقتملا لوألا تبيلا ىف مهعاممجا عمد وأ هن وندم

 ٠ قدزرفللاض(أ
 مشاهو فانمزمسمئد.عونب < ىنيسو تيدسولافصننكلو 2

 هنعءانغتسال لالا لعفل نمل وعفملا فذحو مسالا م هبرقل ىدسوهو ىفائل ا لعفلا لامع! ىلع هيد مشتسا
 اذهل دقو شد رقزمالا رخافموةباسمى همواقب هلءف كال هنآوهفرثت دما! ففضو هيلغمدعبام ةلالدإ
 مراضخلا ماركنلا مشل اان ا ا د اسعاقمسسأ نأامارحناو | تدبلا

 من ضرع ارسم قو الواد لمي اولا امهم اسم ىسفن ىلع ت مرج دقلوقيف يق ن مى سغاقمو

 قازرشأ 5 سعد لغوي و قدستو شن رق فارشأ بسأ نأ: ةاحاهملاوةباسملا ف ىفاصتن | نكلو مهضارعأ

 اولاو ذا هيلا بسذلا بس > ىلع فام ددءنمدب رب وهو فانمنملاقف ىصقنب فانمدبعونب مهو ش رق

 داسفل فانم لع هفطعبمو فانمدمءانب ا امهون |وخ أ امال سم دنع ى عام اه فطعو لكتشيال هنال ان
 هلثمىفىونغلليفطلبابلا فدشنآو + فاصتنالا ىنءعفضنلاو ىنحملا

 بهذمنولترحشتساواهقوفىرح + اهنوتمن اك ةامدمات5و
 قرعضأو نوالا عفرل ىرح و هول والا ل بعأولو ترم ثتساوهو ىفاثل لعسفلا لام اىلعهي ومدس هيدهشتسا

 اهتتك تب ىئأام همشوتامدملا ىهوةرمحة ب ىشمانق اليخ فصو .بهذمنولهنرمشةساولاقف ترعشتسا

 ه«فقوفسلامران لاوس ابلل نمد للا ىلواموهوازاعش ه نمت سدلد_ةاهناك اهلعحبو تهذدلابةرمما نم
 ةرمحا نيب نول هنالريغسضتلا تيمكلا مزلأ ا مناو تك او هو هب ماكنول يكسدح لع تيك عج تمكلاو
 ىفدتنأو + تهذلل مسااته تهذملاوامهنمدحإو لك نع هنا صةئلرغصفامهدحال صا*موداوسااو

 هلثمىفةلها نملحرل ب ابلا

 دابصأ اهلثمو ملح ا ىبطت 0 ةنافيس هىغتىرأدسقلو

 لوقفايلاخالزتمقفصو مدقتامىلعاها لءفلا لعحو لوسفلا فتن اسال

1 

 ا تالعاولو اعده رمذملا له تن او ىد ريض لوقت الكي اللوالل ليسن كي مىد رسضتاقاذاف ا

 أ( لاق ىيعمضُعْإذافوأترقالا اولعجدق ممنأاذه مقاما و ديرب ف موتررمَتاةالوالا ||

 | تاق ىنءملاو افقللا ف لمح لاو طغالا ىف لمص مغ ىعملا ف ٌلممماذه لكى لالا ٌلءفلاف ,

 | لكلا ىلع .امكوأ ٌتيغاربلا وك ألاف نملوق ىفآلإَت صك ءوق فو رمضوٌثرْضّتاق

 1 0 رسخذ لوقت دا اذهل عو نالفوش سان ازفوك سذ تاق كن اكر مضملا نمالدب هله جف

 لون فذلا نءهحرخمال ريخأتلاو مدقتلا ىلع هام ناك |ذافر ودغربغ تنك ىأكلذكت نكوىغملا نا

 تلقذاف هلوف)

 انوا ريضو تن رض
 ثدصن كاسبموَح
 تب رضرابتخ الاف ىأ(جلا
 ىبصخلاب كَموَق ىو رضو

 اذاوموقلا ف لوالا لمت
 تدرفأ مهفئاشلاتلعأ
 تاقف هتعج تاف لعفلا

 دنعراتخلاناك ىنوو رض

 زو<وانمدقام نيد رع ١

 نأ ىلء كم وق عفرتنأ

 واولاو ىناثللالعاف نوكي

 ةغاىلع عملا ةمالعهسف
 كار تأ اماق لوب نم

 لع وأ ث مغاربلاةولك أو

 لعافلاريهذ واولا
 هتمالز ٌكموقو

 قاريسلا هداكأ



 )٠؛(
 7 و -ِ 1 1 ِّ قي ا 1

 4 | ولا 'وقىب ريض تلقكن"اك هف ترمشأ رن "الات لغشكنال تفر
 | كنالدو م ا عفرلا ىف ه#تلعحاك لدبلاانهه ل« نأالإريخأتلاو

 (لدوط) ةعس رفأننرعلاف حملا هيفرمُشت

 لإ دوع تك اًنساف َلْكُ 20 ارآدومي كدت و هاذا

 0 ظ يدسالاراَرلا لافو منكرا نا رم امال| 3 01
 ْ كو تاو 500 07 ا هال كح

 الاؤسلاانلنيس وللثوسو .« ادبعىوه داؤفلا ىلعدرف .اذكه ةعيسرىأل لمقو
 الارخلا در اندتشامب ع اًرومعيرتو اهي تدقو انأرظتاو لالا قوه
 ءا رعشسلا نم وه نم ةعمسب 5

 نانماقر نك منا

 فو رذ لوقت ”كلذكو و واولاةءاسجلار ريجد و مايه لعاما اول -ءافن مهلدباللعفلا تال هك ةدعبب 1

 | اب ل كطرف مسمي رشؤ نوب ريض تاقاذاد ا نعباطئاونأ هءانثدح

 كم
 | لعاف نموُخحال عفا انالل_عافلاريمضنملؤالا ىفدبالفرخا الا 1 ا كي رو 5

 هلا نورك لفل نال ىلاوتامل لوألا قلعت رف موق روث سك تلفامأاو

 لعاقريغبلعفلا نوكمالو

 ةقوش ملا ةنافيسل او ىقملزنللوةيناعةأرلل لبق هنمو قت ىأ هن ىغتةنافيسستأ سا مويلا ليقكرأ تنك دق
 متاهلامج واتس امصل ا ىلا وعدن ىأ ملح ا ىصتىنءموهتفاطإو هفاهرا ف فم لا ,توش ةفهفهملا مدللا

 لوألا لامع ىفةعير نأ نب رمملبابلا دشن او د ميلحلا ىصُأ نس 2 !لهأ نماهلثمولاقفاهءسح دك

 ىونغلا لفيطل اوهىمدالالاو و

 لكمإ دوع هبتك امساةلكت 00 ”.ك ارادوعب كتسنتم ىهاذا

 كاوسلهتست هأ 3 صاتصو لحمد هوعت تك اةساةلاقتل ارخ الا لعأولو هبتك انسان لعدإد وعل دا ارأ

 اهتدحاو كاوسلار حت لضفأ نم كارالاوامهسنت ىنلا عضاوم ا ف اهلاقتت ا بسح ىلع عمالاو كارالا

 هعس رىناللبقو(١) ىدسالارا ارالباءلا فدشنأو د ريتخا لت عمود هبدحاو هامل عمالاو" ا

 دا ولا انلنبسوللثوسو دلع ادع ىوهدا اًوغل|ىلعدرف

 الاد ادرخت ا انندتقبام 2 اروصعىرتوام ىنةدقو

 لالا ل عفلالا.عاىلارطضاكلذلف ةبوصنمىفاوقل !ناىرللوالاد_ثنأو ريخالاتدلا فد هاشلا

 ىوهلا نمىلعدرفهبف هندهع تنكن مترك ذ ههت ممل. لوقت الزتمفصو لادا دركلا هه بصنن ىروهو

 ىلزنملارههض ثنو هل اد نم همانسم د ثتاذاربعمل ادبعنمءلصأو غلاملا دب دشلا ديبعلاو هنع تول سدقام

 امصلاىلاانب ناءائندتقب ىنعمو . فراظا | ىلعاههصنو روهدلاروصدل او هلزت اورادلا ىممىهنالاب نفت هلوق

 ىعموةمانلاقاسلاةظيلذا |ىهو ةلدخ عمجلادخلاو ةنسملاةرفخلاىهوةديرخدركلاةدحاوو.وتانندقبو

 5 راسن مده دق و ميقن قخن



 سلا يما لوقامأو | ١

1) 

 (ليوط)
 لاما نملة بط[ لوىنافك 5 ةشعم مم ىدألىسأامنآولف

 2537 هم

 ولو ايفاك ليلقل العحو كل ءَدنع بول اًناك اغا ايولطمّلبلقلا لع لهنا عقرامتاف

 ٌتيَأر تهلوقيدق مهَضعَّنال اديزرضوٌتب رضزو< دقو ىنعملا دس َبصنو كاذدرب

 ىبسخزاوملا قكلذلثمو قلطنمديز تاقوأ تدأر ىتمهس-فلاو (فلطتماد رز تلقرا ١ 2 ل 0

 ١ ا : ا و و ل 0

 تاقناف ح الا ىلع لمهن كموق تدرضو ىنوورمض لوقت ناهحولاو كموقتد رضو

1 0 2621 2 0 0 

 ناسفلا 1 ًاوهلوقتاك د_اولاك ظفللا لع نأ عيةوهوز اعقكموقتد سضو قرض

 نمع وف ص ري وأر ا نمل ءفلاولذال هن“ الاذ_هنمدال و هنو هينب مر و هلحأو

 نامل نسحأو يت 1 كّموق بد ريضو نم نورض هلم اذا تلك ةك ءامسالا

 سس كَ األ وقنا نأ هلع لخ ديس ايقلا ىف راد دو 2 هرمذأف هلذعلع ىكىذلا 0

 كنأىرتالأ هبلعساةءالوأأو ناتفلا فرطًاو» مهلوةفادحاو ظفللا ف نوكمأشرمّكتف

 نسل همحاصو موقلمالغاذهة عال ا دير تنأوتلقول
 ت7 ا م ا 3 تا 3 5 ١

 ىلع انيملعسفلا هيف نوكامو رخو أ مّدق لعسفلا ىلعامنبم مسالا هيف نوكرام بان اذه

 نارا لا ا 1 0 0 3 ا ا

 : : - 2 و سه م6 -ٍ

 ناك اذااذهكاذكفّلعفلاهىلغكاملَوأَد زناكث محا رعد زبرمدسملا ناك اكمال
 و “> 2 5 - ا - 3 2 5 0 7 5-

 تن رص اديزلوق تالدو ادمحاس رعلدناك مدمج رعوعذمسالاتم3ةناو هنقل هن

 هنأ لدفلا يلع ىان كلوش رامناوءاهلا هممزلف هن 0 زّتلقمسالاى بعلعفلاتيْسا]
 - 2 غ1 1 0 3107 0 1 1 3 ١

 اغاقدي عفت راولوالا ىبع ىبىذلا انذهعضوم وهف يلطنم هللاديع تلكادا نط ا ! :

 دوءاَمأو لو رع هلوفشلا ةلتمو ءادن الاب هتعفرو لعسفلا هيلعَت نم هتهتتف هلل ادب ع تلف 5
 هر سال سم

 كلذالولو قلو رمل ىف الم عم ناك ث يح مسمالا ىلع لعفلا ناريعاماو مهاّنيدهف

 لاملا نمليلق بلطأ /لونافغفك + ةشدعم دال ل ناولف

 ىنعملاد سف ل ماعلا ه ه.سصنو قاثل ال ًاواورعشلا نعمه بلءوشمملا بلط لا ولاملا نمل يلق اف دارأ

 مدام منعا شيعا لموكب اقتفك اهنم ظحىند ”الايندلا قىعسن اكول لوقبذ هتمهدعب ف صو

 ىدسالا مراح ىأننريشدل رخو أ مدقلعفل العايش هيف مسالا نوكبام كافه حا اود

 ( لوا هلو - ا

 اهناف هلوق)

 هنادي (ملاعفر

 و ىافكبالبلق عفر

 اها نال بلطأب هسصتب

 تيعسولدارأامنا سقلا
 نملماقىلافك هند ةلزنمل

 ىلعوكلملايلطألو لاملا
 هن ال مالك-!!ىعم كاذ

 ىناثلاتدملا لاق
 * 0 و

 لثؤملا دنا كرديدقو

 للعم

 ىدرض تلق نافهلوسق)

 ىعت (ملاك موقت رذو

 لعفلا تدحواذاكنأ

 دقو قاشلا تل 2و لوألا
 لوالا لعفا العاق ناتلع

 نم هلدباللعفلاو ةعاج

 ٌكدوحن ةر ورضلاف لعاق

 لعفلا ىف رمذظت نأىلا

 ىعم ىف دحاوريمذ لوالا

 ىبرضءريد ةتنوكين عجب
 نبع ع. برضوأ مثنم
 هانعمودحاو عج طفل وم

 قاريس ها ةعاج

 راما ضعس



 مس.الاوداوق)
 رخل (ملاىيمانهاه

 هو ان ويبس مالك رودنأم

 دقو ىلا ىلع دلاءامد

 كلوقك مسالا ىفالماع

 مدق لعفلا ىلع ن اممم

 ملا لا وين هر مد زتلق نان تاتكلال وق لعافلا هز راع :وهىذلا لوعفلا ا كللاق اذاورخأ وأ مسالا

 لعفل |تلعح ول كلذ امانعذ

 ردهم مود

 قاريسلا ف

 3 هلعفرامش] ىلعهب_مناغاو هّنب شادي ز تاق ّتْئشناو ئشبلغ شت كال نيسحملا

 00006 رنات هاه كد راها كرتلثمو رمل اذه ٍغ ىيمانهاهمسالاو ا

 اودشنأو مهانيدهفدوُعاَمأو م د ا وعل 00 ْ

 ةمرلاىدلوقهلدمو ١
 ١ لات لاةف فا

 | لعفلا نعسالا تش
 1 5 0 مل 3 0 ّ ع .

 انوا رق اوقينأكاذىلاب قاف لاسعالادارأ اذاهث "الدوح عفرلاو ريثك ىرعبصنلاو | لعسغلا تاعحكنأءانعف

 مهمالكن مال هلكو ديعبلا لوانسملااذهدبلوانني الور مضم ىف لعفلا لمن الوثب رضادبزو ْ ْ 1

 ١ ورعوديزفارعد زبرعض
 نيب دقو تبرم ةلزنسج ٌتيطعأ نال هنسطعأديزو ادب تيطءأو تءابعأ اديزكاذل موا 1

 ظفللا فٌّلعفلا هيلاٌلصو موءابلاب هملا ل هلا فض أو لعفلا نم ج رح دقرمضملانالكالذ نم ا

 5 - < ه9 : و 20100 اود ا
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 هريسفت.ءانغتسا لعفلا اذهنو رس ظالم أ آلإ هن راكد 00 ند

 2ىوامص جس 39د

 دوو 57

 امان كور موقلامهافلأف 5 مسه نب ميسمت ع <

 2 5 ون © سس ب ا هه 5ك >0 2552 7

 رزاح ل ءاصو نيب سأغي مامف 5 هتعلب لالد ىنوم تأ نبأ ادا

 وأ د5

 تاو ورعوقلا مهاقلاو د صن ميت مقامأف

 كا هليقرك دنملاهن اكف ًايشلمتالاهالوءادتب الا ىف همكحامأ دحر مسالا مكح ن ىلع 4 نا

 بي رغوهوبئارىنورلاد>اوو اوركسف ةبئارلا اور ندا مهلاق هدو اموهنولَهُمْدسل اس مذ الا ءارثللا

 ةمرلاىنإ بالا ىفدشنأ او د ىءلهوكلاههريظنو

 رزاح كيلصو نيب س أف. ماقف # هتغلبلالبىمومىيأنااذا

 اينيم هيف مسالا نوكامتاذاو ةىعلعفلا هءلع ندي وص لءفل ا ىلع ىند.ام ىلع لمس موه وتدملا ىف دمشتسا

 | ركذو اذهاهيفدقتعي هلا هحردب وييسنوكينأاماذ طرشلا ىنعمنماهفاملتدمل !ل ثم ىف ةصاخ لعفل ا ىلع

 رامضاب مسالا بصن ليث نمان ضاع ريل ب صنلاو عفرلا هيفزوحامتبامل!ناك ناو اهدعبانه بصنلا

 :طرشلاىنعما,يفناك ناواذادعب بصنل او عفرلازاوجهبهذمنوكمنااماو باسل !لئاسم نماذاريغ ىف لعق

 كلذ ىنغتسدف لعفلا رك ذ نمءادتبالاةإمح ىفاع ىفتكم و نسح لفل ا ىلعابسف مسالا دقت نالوةلماعريغاهنأ ال

 . لالبوهوحودمملااذهىتفلب اذا لوقيف هتقن بطاخم هللا ءاشنا مص نس> نييهذملاالكو ليفلا ها

 جامح |الف بصخو هعس ىفهدنع تالح دق ىنالكلامعتس ا ن ءتدنغتساد_ةفىرعشالا ىس ءومىف ند درب ىف نا

 اهنعهئانغتسا عماهل رظنم نأ هلى ناك دلال هلع بيع دقو | ماه تمءاحد سان ما إوةو ليحنلاىلا

 ءافلا هيلعل دن اررخناكو لو اريخمتلا كازعف ىتيطعأنالوقتاك اءدهنالىضاملا لءفلا ىلعءافلا لتدأو

 ش ظ لاصوالادحاورسكلا,لصولاو



 نإ

 تاقاذاو َكاَتركْذالْلَوالا اذهرهظتالهنكلو هُثررع قيرطىلعاديز ٌتلعج ُكادَتلْتم ا ا

 هب عسقو د_ةهن أكف هبمس نم“ ىلع عقواذادنأ الت دصن تتش ناو كلذكو هفءاشأ ٌثمقلدي زا] !

 اذهو انك ماركاب هتموت اوءاخأك تناعاناديز َتْيَهَألوقِيَ] جرلاَناكاذ لعل دلاوأأ

 انالفٌتطعأد زناكرلديربامتاو ادب بن ُتيطعأا غال رلا لوةي ريسشكمهمالك وتلا 0

 ل ليثتاذش و هانت يق ادب ءزثسسال لاقت اكفءاخأٌث مقل اديزّتدصن اذاوأأ

 ني اذ هيف عفراوم مسخ ئئالاثاصواعتوادي زم اتاوق لعبت 1 5

 لعفلا ىلعءانبلا فاذه لثمو ور.عاخأ ٌتءقلو ديزب ترمه لوقت نأ كلذلا برق الدوحأو

 هنال كلٌثرك ذام ىلع صالاوُكنأي 1 ونأيرت مهيأ مهر كلذو مهيأ هيلع لعتلالانو

 هللاءاشن |نمَمكسَ ةريثكءاهشأى هن راغي دقو انل اادهىد دب زل ثمو ف كأم رت مهب لاقت اك

 ى 00 هبف ءااقلأ ما .وب كلو قكلذو ىرَ ااذهاقرط نوكراممى را مبا اذهب
20 2 0 ِِ 0" 0 

 هد-هتراصف ةمقثق مكناكم و هبقديسصأالمو د .وهنقم وصأ المو لقأوهف كاقلأال

 | لالا مسالا ىلع ل عفلا ءانبك العاني ماه دعبامراصو هلفادبع عافت راكءادتنإلا عفترتفرحالا 7

 اذ_هراصامناو اذهعضومىف ل ءفااراصو ٌنسح مكداكمو كرامة عملا مو تلقت كف
 تتافاذا رخام انرطظَت وكن مج رف ناكملاو مويلارامذإ رخال فراصنيحاذسهك

 وهرمذملا ناك ثيح ةلرابمعضومف هسئمضف هنمح دعما ٌموتاقاذاف رام ةعجملاع تا 0

 كاذفزو<#و لالا مسالا فل خد هيفتصتلا لج ولرالاوه ٌلرامملا ناك اك َلوالا 4

 ةعجلامون اا لاعداد تروس دنا ع ارق قرا همفموصأ ويفك تا ةسعجلامونأ 1 1

 لعفلا همة لعأاك هسفن ل عفلا ىلع هّبصنءاشاو هيف َءاَقلَأ لا فقفرّسف مث فرط هنالهسصنف || 1

 مولل اق هن ”اكود .ره ذأ لعسفلف ةرطهنال همصن 0 :رعكلذلك لوعقم لاى دعت العلا -

 اول را كل و ريس ةعلا م 2 هند ةعجلا مو فصلا أو الأ ةع جلا 07 1

 فرظربغو اًءرظثوكيمت ال هللا دمع ىفهل-عأاك لعفل اهبفّلِع اءاشناو ٌفرظهنأبهبصنءامشنا 7

 ىتح لؤالارامضإةمال رب ذتالو مسالا ىلعانيملعفلا ل مش نامالكلا فسح | |
 عنتم ىفحلوالارب ارغب لْعَشَتَو هلع مسسالاه ان لاس مولؤالا ىفلاسعالا اظفلنمجرخت

 رو هومد

 لاق مالكا 2 وهو رع_ُتلاقز رصتغستل زاد 1 ا

 جرذن هلوق)

 ائرطظ نوكي نا نم

 ىعب (ماج رخل اك
 ةعمللا مو تاقاذا كنا
 م «ولةلزاسع وهف هسءؤ تك

 لعفلا نال كراممةعمملا
 نأ لصد مهري مضب لغتشا ال

 الو هلوق) لعفل ادسصتني

 ٠ لعت نأ مالكلا فنسعي
 (ملا مسالا ىلعامن م لعفلا

 ًادتبم مسالا لعجهنا ىنعد
 نأهحولاو اريخ لعفلاو

 لادوءدىذلا ريمذل اروظت

 ظذل نم حب رع ىتح مسالا

 هناىئعب لوالا فهيف لمنام

 تبرضديز لوقت نا عبق

 لمبام طفاش رضنال

 ىف ريمخلا كندي دي زيف

 هر دقت نم دلالو انشا
 مالا تلعجدقاذا

 ها .ادستمم

 قاريس
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 زحر للعلا محلا ولأ

 هد ه © ر ءده, 6- 001 ا 5

 عضصأ هلك ايند ىلع نه ىدتراملاءأتعصأدق

 8 3 7 2 7 . - و .ه ٠ ها ماد

 ءاهلاراهظإ رت هءل “الو تدباارمس كال  صخلا نال ارهشلاررغىف هتلزاع وهو ف.عضادوف

 27 2 و 2 1

 براقتم . سقلاو صا لاقو وه اختك لانو اكو

 ه 32 و-< هع 5225 2 1 اد 95-52

 رك[ تور | ع 0 1-0 نيتبك رلالءافحز تايقأف

 بر م : 0 نيرسغلالاقو - 1
 ص -

 59 و

 رعبا ورام 5 انلموو انملَع 1

 - ودور

 ير لو 000 ” لوب برعلا ضن نأ اوعز وهيقرسُو همقءاسا كودي رب

 (رفاو) لاوو هبف ىرتدبرب
 و 9 دوم

 . دوعت هعبارهتلا ىَرْحَأف 5 ادع تلق نهاكتالت

 اورك دي ]ني-نالفّتن أرىذلا م عاوةبوهمشاغناو ُبصنلا فرعالارثك ال ًهجولاو ٌفيعض اذههف 5 و .
 مكااينالىرخلا اذهافرطنوكبا هىرعامب ان اذه هت ربافدشنأو 8

 مص هلك ا منذ ىلع + ىدترابخلامأ تعصأدق
 هتزئوهلاوو تدىض دي زلثمباو ا ىف هلعجو لعفلا نمريهضلافذح عم لك عفر ىلع ههددسهشتسا

 عم عفرلا ىلا تي ملو ىن ذي ام لعد 03 د هلا لقوا نادر ررغشلا سكك ال صنلا نال رعشلا ربغف

 ىلعاهلمحن < الالكن الو مزلأو تدر ضد. ز كلوقى ةهنمىوق انه عفرلا نا ىدنءلوقلاو ريمضلا فذح
 ناكلوقك مالك د عبةأدتيموأ مهلكموقلا تب مضكلوقك ةدك م م ءالإةعرات قات ناهلصأن ال لعفلا

 مالا ناك اذافلصالا نءاهحورحل تحف لعفلا ىلعا سيفي وموقل الك اتيرضتلل نانابماذههلك وقل
 ةرورضلا نوكتو بصناا. هلك هلوق نمىوقأ ءاهلا ف ذح دق ناكن او عنصأم هلك هلوقنوكمنأ ىتينيف كلك
 سقلا رم الب املا فدشن أو +هارخىر < امك ذكو لك فرال ءاهلا فذح هيف

 رح برفو تدسن بوثذ م ستيك رلاىلعافحر تامقاف

 نمرحأو تدسن نوك«نا ىدنمزوحيو ردا نمريمضلا فذح عم مسالا ءادتبا فدي ويس دنع إ.ةىذلاك اذه

 ورحم بؤنو ىسنم بؤ ناب وثفريدقتل انوكيف توعذملا ىف لمهن ال تعنلا نال هيف لمينا عنتمف نيبوثلا تعن

 لالاكإتهلهذتن هن سالما ادب ان ور ىثعىااهما !فح نري لعسف ءامق :راا نمفوخ ىلعهند ومع ىف ورطهنا فصو

 باملاقدشنأو 5 ناتلاحمامسقم نس زا دارأ امغ اوهصاخنيب رثدربلورخ“ الارحو هيب رن دحأأ ىحتن ىح

 سن مووءاسنمو و * |ةلءوواتيلعمويف هلثم ىف سلو نب رم
 اتعن لعفلا لعح نءمدقتملات ملا فزاحاموهورخآه حو هيفىدنعز وو ه , ومس دذء هل ةىذلاك اذه

 لوألا لثم بابل دشن ا ويغ سالا

 دوعتةه اردتن اىزخأف # ادعت اتق نهلك ثالث

 سايقلا هب وام ع عفرلاىدنمرامتخال نا تين دقو فل العالم نهاك نوك نأ هبو.دسدنعهحولا ناك

 ةاعلا نم تبرك امم

 بج تا ١

 نو
 حف

 ا

 اذ ذآ

 د1 027 ا ا آذآ ذ ذ ا

 ى َ دعم ا ياا السل ع ل ا ل



 (4ه)
 ثيح لوطاوهركف ةقصالوربف سلو تيدي ورسالا ما ٌتيأرتالرسح اذه ىفوهوءاهلا | 2 2 2 و ١ هع م 1
1 - ِ- 2 .9 

 ريما ىف هنم لثمأ ف صولا فوهو باسهشا اولاقف باه اًلوطاوشرك اكد حا ومسسأ لزم ناك

 سلو هسبلءىرّدكأمو مسالا نموهام عضوم ىهّث"الءاهلاب همسك سبل ف يعض كلذ لعوهو

 هنمالو هاما نكي ناو مسالا ماس منوكمأم عَراضفأدنيمالو هلع سن ماربخ هنم عطقنع
 هع ود عد و 0 1 0 و 1 . 2 1 .
 هناك هتنهأ لحرو هتمرك !لحر نال_-رسانلاو هت ريضل_-راذهكاوفٌكاذو ءانملاف

 97 ا . كى هم وذ 1 5 : 7

 (رفاو) ريوبلوقكلذ فرعشلانمءاحامو اري نوكيانم
 و ومس 52 هوم حص م

 حابس تثمج يت « دحخدعي ةماهت ىج تحبأ

 (رفاو) ١ ا دلك نيثرخلالاكو ءاهلادب رب

 اواَملمْمآدهملا لوو «٠ انتفع ىرذ ا ظ
 هيّسمَع أ اهفّيصنلا نكي لاك ٌفصو هنالءاهلا تك تناو سصنل اى سسالويواصأدب 7

 فاو هيتس الهنال إد يملا ىلع ىنبملا عضومىفنوكيآممىوقناكمبنفتإصلا ىنعدمسالا| ٠

 تر ره كلو نإ ىرئالا مسالا مام ةفصلانأ هّدفص ناك اذاسالا لعسفلااوبصتينأ مهعتم ْ :

 ديرتتنأو ديزب ترم تلقفتعنتنأىاَتتح اوشن كلذودي زب ترص كلوقكر جتالاديزب |
 اذاديزب ترمه ىرجتانو نم كرت وهف مسالا عن كيلر جالا لوقن ىت فرع الوهو رجالا

 هتلموشلت مجالا تسد

 ر ركل باملا ىف دشنآو :

 حابتسعتيمئئامو + دمندمب ةماجنى تعبأ
 فذمل او لوصول ا عمةلصلاك ت وءنملاعم هنالت عنلا عضوم ناك !ذلعفلا نمءاهلا فذحز اوم هيد هشتسا
 برعلاتكلملوقيف اومن كلا دبع ب طاخع هيف فذحلا نسف تمنلا اهعراضف غلا نسح ةلصلا ىف
 دالن نملفستامةماهتو كناطلسةوقل كفلاخ نمهملا لصءالت محامو كلاهتفلا خدع اهامح تححاو

 هلثمف:دلكن يثرعل باملا فد شنو + برعلادالنعسمجنءامس ىنكو عفترامدجتو برعلا |

 اواصالاممأدهعلالوطو 3 ءانتمهريغأ ىردأامو 0

 لعفل ل بعجين أى عممالاانه بصنولو مدقتام ىلع مسالا هءتعئ اذ لعسفا !نمءاهلا فذسحل هيدهشتسا .
 فصول ىلع هامحناالا مه :ريغف الاماواصأ مأءانت مه رغأى ةردااموربدقتل انوك.ناكو راخلاف.صوالاوخ

 هوداصأ ىذلا لاملاوأ مهل انتل اريغت نيب كش هنال مهريخب لصتملا مسالا ىلعالو مج مأ دعب مسالا نوكمل نسحب
 رعشل ارسكتاقءايلاددشل هفاضأولو .هريمض ىلا هغسضي هنالدنمز ونتلا فذ حز و عال نوتسءانت هلوقو
 هظفل نمرهاظ تدملا ىنعمو

 قوسهو هلوق)
 (ملانسسحأ اذه

 ءاهلافذح نا معا

 ىعضاومةثالثف نوكي
 ريخلاو ةفصلاو ةاصلا
 نسؤئلصلا ىفاهذذحامأف

 درودقوا متامث !نودب سلو
 اهفذحامأو نآرقلااهمم
 قاهفذحن ودفن ةفصلاىف

 امأو نسح  اهتامئاوتلصلا

 نال مقفريمتا ىفاهفذسح

 وهسلو هنعمل ارغربخا
 داو (ىشك هعم

 نماصئلم ها

 قاربسسلا



 ادوهل اوق)

 هد راخإاملا
 معا (حلالعفلا لاسعإ
 ةإج ترك ذاذا برعلا نأ
 ةهباطمترامخا مالك
 اهيلع دسفت ملام ظافلالا
 :لمحن تئحاذاق ىلاعملا

 تتبع لعفلابامتردص
 ىل_ءاّمفطعن ىرخ ا: هك

 رد_صرنأ رابعا ناك

 لعفلارد_دتوظفالاف

 هللادمع تيأر تلقاذاف

 .العف تردقه, تنص اديزو

 :ل21نوكتا ادنزسصاب

 | لوالاةقباطم ةيناثلا

 ترك ذءاوسو هعد عنو

 تأآضرغلانال هرك ذت وأ

 مدقت فن.لجبا نيب عم

 اريسلا لاطأ د قو سغ

 هر

 (؟5)

 تير كلوق كلذو جب لعفلا هيلعانيمإدّبملا فنوكباسم لعفل لاس! هيفراتٌامتاناذهإب |

 ادلاع ٌثيقلوهابأ تدارك واسق ٌت ءقلودب ترص هتاادبع وار عّتنأر وهتك ارعوادبذأ|

 رخ الاءانبناكف لعفلا ىلع ئ بلال مسالا نالانوه ٌبسنلاريتخآ امو ابوث هل يرتشااديزو |

 رمل لءفلا ىلع بم مساهل بق سدلو لعفلا ىلع قي تاك ذا مهد: عسل عفلا ىلع ْ

 لمح نأ ىلوأ اذهول فلا ىلع هديب ول عسل ضني آلثاك ذاول.ق هملي ىذلا هءلعىرحام ىلع |

 نوكينأ ناكنف هيليهنال موقت درمتو وبر بص نولوق,اوناك ذا ه-:ههراوحب رقامهءلع ||

 ترق أ لوالاهلعىنامىلعاّمنمتوكي نأ ن نمر الا 00 و ىلعمالكلا |
 2-3 1 ه7 3

 املآاناَدع مهلدعأ يلا اردتم ريف شل م بادب - * عه ةثلذ | كانهم دخأملاف 1

 هلدمو 0 آلا هلام الكو م ٍْ

 اددزو ا . كلدل-:مو ريثك نآ اردلا قاذهو ةلالضلامملَع قحاب رقو ىدهامي رق ا ةيناثلا ةزجلا ىف لعفلا

 امال هلع كةنعأاديزو اخت سا لوةدو كاخأ تدرضةلزئع كاخأ تنك نال هلاخأ تدك | 0 : ل 0 7 1 ا د نأ كتالا ودمع ةدهاطم

 ةم2و ء

 - 9< 1 4 َّظ - هر < د َ وهدد د 1 ا

 ىرازغلا ع.يضن ع.مبرلالافو ناك فرصتاهاذنعم3 فردتولعف 1

 مسا اس - 5م 89 5 س 7 وصمم #7 دس 5<

 ارفننإريسعبلا سأر درأ #3 الوحالسلا لسأالتصأ

 ارطملاوحانرلاىدْخأوىدحو * ه,ترممنإهانخ آت ثدلاَو 1 0 ّ د هج هرج
 ١ -هور9 م 5> -

 | ادي زْترقل كاوةكاذو فرعوهوبوصنمهلبق سدلو هملعل مهام ل#ثم ىلع ٌلَمَحف أدي دقو
 9و ٠م 3 و و و 8 -ٍ ا ©«  هرسو م,

 1 ١ ْ العفرك دن كنال عفرلا ال اهيف نوكمألا ذهف هنملضفأو رعو اددز تءعل تاةّ يو

 . | هللادع عف رااىلاهئمسر ةأو مالكلانيينوكن ل را ا خم لو 2 َق : .٠  1ب َّ 82-0 1 ِِع

 ءادتبالا ف ناك اكيرقأ عفرلا ىلانهو هذ 0 ديز وتدأرادلا ند تفر ا

 وأب صنلا طفاىال لعفلا
 عمو عم رل|لعفلا هيل ءاينممادّتملا فنوكيآ م لعفل لامعا هيفرات *تامبااذههتحرتبافدشتاو

 ارفنناريعيلاسأر كإمأ 5 الوج السل لح أ التصبصأ

 : ارطملاوج اررلا ىدعتأو ىدحبو * هثرم ناد اتعاالعدلاو

 ردقتولادتعاا|املط هيف ل عو لءفل ا ىلع ىنمح ءاهلمقناك اذا 0 ما ارابتخال نتملا ىف دهشتسا

 هيلعىنادلا لعفلا هلالداىث ذل بسانلالعفلا فذخ ءاشخ أبل ىتخأ اوال سلا ل حال تحبصأ !تدبلا

 ىرازفلا

 اذاو ىشنمرفن ”ناريعمل |س ار كإعالوب برم حالسل ١ لمح قيط:الفهيوقباهذ :وهةديدشءاهتن انيتيمل ا هو

 نيرمعملادحأ اذه عسسرلاو هقعضو همرهارطأ ا ىذأ او جابرلاهربلمتحيالهناو هسفن ىلع ةيشخ تلا ءالخ

 هريس نيكست كلءال هفعسضا ىأر اولا نم ارقي نأرعبلا سر كإمأ الو ىو ربو ءاعىتئام ىلع فين هنإلاقنو

 هنسكست لواحو هنمكلع ىلا عضوملاهنالسأرلا ىلاراقولا ب سنو رافتلادنعربقفو ||

 نم
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50 
 5ه7ورو ده دوو986 دس هدو

 بصل ب صللا همفراتةك اكو ءادتالاواو ى هاهنا فطعواواهلعج نأدريلواًقو _<اماف

 1 اتنانر مشا محا سلا ذمة فئاط ىَتْعَ لجو ٌرعهلوفامأو دعب ب صنلان نم ب

 ظ لاش ف ىف هسا نا كلاما هذهىف ةفئاطو ,كنمةفئاط ىثش هنا لع دوو

 ا كالوق ىلع هن رختمانأ أتسقل ادا لبادي زق راسو دل رار ارعزكلاو ادب ز تس ةلامهلوق لّوالا

 هلخ دن ثيحاد.هةلزاع لعسفلا ف لدهن قرخ الانوكي هسفلآ لارسعو اديز تمرض .٠ ع 7 .٠ هيث اس 2 .٠ 0 0 . “ 59

 عفرلا هيفزاحامفو ةجولا تصنلا نيفتاك اممف ظ

 هو 7< يد 5ءوو صو

2 
 ع

 ريتخا لعفلا لع عدلا لعل ناو هسقلديز تاقاذا هسفزوخامميفزو ك ادم تلذفلا 0 3

 ْ نا 01 7 وهّنمعل و رع كلوق كلذو هل ةىذلا ىفزاحام هبفزاحو هل يقام ةريتخ اك بصلاة بف 14

 الالبعهتلجن اولؤالا ىلع مالكلا تا

 ناو تءفركئشَنإ ور عوفشيعل» را للتمور َتءفرهَعلتلَو ورعان تنقلت [كعَز ا

 ٠ لصيال لعفلا ناكناولوعفماهلعَتين َتلعف تلقدلّتكلو «بلعهيشّتامساٌئدتتلو أ |

 .اديزآ مالك اه_جوناك امكلذك هنأالولو اديز ترم تاقكن كف ةفاضالا فرسحالا هيلا

 1 ىلع يا ىرخأ رم لمت هرم لعفلا هيلع ب مسا ىلع مسالا هيف لم باناذه 2

 : هيلعتشاذا هتلزنعناك لمفلا يلع قب عنا مسالا ىلع ناز تلعن كذأ # لعفلا 0

 < /ه28ورعو |
 هنو 0 | ةللوق كلل رو همك اديزو ةلتمتل ور كفر

 ِْ نا ىلع لادلاو َتعكر لالا ىلع هبل ناوبالا ىلع هّتلج-نا هير ضار عوماب[ٌتيقاديذ

 ا ناو بالاوار عتقان تدر أنا رغيف اامهالك زن احب صخلاو عفرلا

 -  2 2 : 7ص 0 0 ال 1 0 2 .٠ ١

 ١ قرايشاكناىوقءادهف ارعوو رعوماقل ادب زاضألوقتو ارعو هتمقلدي نعلم تكس

 اغا هنومستا قارسلا ه5 و 5 10 ٌّ -ِ و 0 - ًّ 0
 1 ى.هلعفلاو ادتممهنالعفرو هفديز ىلعهتلج-ن اهب ترو رعو ىد ريضد. ز لوقو ني-ه-ولا

 ا 4 / 0 ا 1! ع
 ا سل اديزنال بصنا!+_ولافهتر مص ارعو ىئبرضدب زتلةبوصنملا لعل ناو هيلع

 | لعفلاب تأد.كت'الدجولا ناكو َتصنهبتررم اًرعو ديزبتر مه َتلقاذاو ءادتبالا ىفهبف

 ايل .7 .٠ 4 ب ب .٠ - .٠ . 5 2 35 9 لا 2
 || بص عضوسم ردا هردصي تنسخ كآوق كاذو و هبترصارسعوتقو هير ع

 كلوقكاذوهلوق)

 د زر وهتمفا روس

 نمدافتسملا (هتلك

 ادهىف كنأ 4 وسد مالك

 عف :رلا نيب رابخلاب لاثملا

 ناف دز ىف سصألاو

 لمهسشادق هملع فوطعملا

 ” تامه دحا ندع لع
 دب ززإج ىهو الا ىلع 1 5 و ا 9 32 :

 : 0 || نهارعغامه .رجأفءافلاو وواولكأ منال لّوالا عمرخ الاناكرمشتو اشنالمنالنكلول نال
 كلو ىرخالاو هتقل

 لع ى م مسالااهيف 1 هدمقل

 ىلع هتفطع نأف لعسفلا

 تسصن هّدرعل ىهىتلا هلأ

 اديز تءقل تلق نا

 ىدايزلاركت ا وهتلكار عو

 4و , و دس ىلع درب دراسغو

 ا م اولاقف

 0 رسع لج ؤلخت

 ديز ىلعدوعد ىدلا ريضلا

 هذهق ةريىضلاد وح وو

 ةلج ريصتذاب جاو لاخلا

 ديالوبللاو اربخ حاورعو
 نطدقو طارلان 'رمهسف

 تلممْشا اذازاوحلا ىععل

 ل_.قنأب ريمضلا ىلعزإ4 ا

 هيم ورغو 3 در ا دو<ىذلالوع_فملاترك دو هةركق ءانل !ةلزئعانههوهاماو ًادتمل لاهل 3 -اكورعووتقلدز ا(. 0. 2 . م

 حيرصتلاهىوقامناومدنع 0 : . . - ا

 زاوحناسوةلاغتشا اذمب أ كاذنوكمتاك ذاه حولا ناكوهل قام سلع َتلحام ل ثم ىلع هّتا_فءادتبالا فىدذلا هيف

 : ادتملاىلا ةمناغلا:]#ملاد در

 لوةىملوعسفملاىلاو ةسع

 طال يصعب ل
 نسم ها ةلثدملا

 ضع ىقاريسلا
 هم

: 89 

 2 صا



 اذاو هلوق)

 ديرب ترص تاق

 تدصادن ترص ارع

 ترص ّكإ اى مس

 اديزتي رش كلوق ةلزاعديزب
 نأ اك ل_ءفترس نال

 لوالاناكن او لعفتد رض

 فرلابالا ىدعتبإل
 ةلجل !ىفراتخت نا ىئمنيف

 ام” مسالا ب صن ةيناثلا

 ادن تيرضؤف ريتخا

 ةل-هلاىف مسال ابصن

 نم مآ هبناثلا

 قاريسلا

 تلد ال كّكلودتا قكو وهامنا م كس 0000-2 هللا كا لقوإثمو ٌتاعدفبلاو

 تاقاذاو هنتاهجيرل ل1: ٌلوقاذهو سي فال عضوم عضوملاو تلال

 اىرك دب رج رجع هللادبعبت رهن العد ردع هاركتد دعب :مسالا د أ هير ره هللا سمع

 ىلعه تلج ناقبوصلملا ىلعهّدلجن ادب رمادي زوهللا دعب راضاذهلوقتو هتادبعٌتسقل

 اذه كاوقكلذو ةلزنملاك لب وهفاهانعمديرتتنأونونلا تيقن اف َّتعفراذهوهو!دتيملا

 هيراضان اا ديزاموهيراضتنأ اًدرزأَتلقامل كا ذك هنأ الواو هبرمطس سارعوا ك_غديز راض

 كيا ديزب تام تاقاذاك ناك ءاوسنوتمربغ وارسم ءانعمّن الدب 0 3 رص ا

 اثو ماهفتسالا ف راتختاك اذهرامخت هبراضانأ اربعو اديزسب رض لوقتو ادبز ٌثرمهتلق

 ارعُتْلك كل اوق لزم رت هثبأر ادب ز لوقتفَتء اد ميأوَت أ ْنم لجرلا لوبن هيفراتتم

 كلوقةلزنعاذ هريصيف همالك ىلع اديز ْلوَعَتفَتب أ نم لوقي لح رلا نأ ىرتالأ هتقلاديزو

 ايزشسأ 1كلوقكالذلثمو لّوالا ىلءواولاب رخ ”الاىرحاك لعفلا لع ىركفار عواد ا

 هّسأرنملاف نافتدأرأ ىلع رك ا راهن ىرتال أه هت ص ارد عْنكلوالّلوةنذ

 ٌكلوقك ازهّنأل ءادتمالا ىف هنأ ارادنز لاق نمل اوقىف الإ هّنسأ ردت هّنسحأفهتدأر مهيأو

 ك هت رم اديز تلقا ديز مأدبَّسدرم هتلادبعأ لاقاناو تالف لوقتةلوسْنَمو قلطنم مهيأ

 هءترم نال َّتنأن ملاعق اذااديز لوقناك اضد أت صاف دز لبال تلق نافل زالاىفكلذ َتلعف

 َتافف تيت مهأاولاق مهم اك لئاسلا هبلعل محام ىلع مالا لماسغاف اهودغو هميقل يبست

 لوءفم عضوم ف رورحما اولعفدت الاذه فيكفي رعّتاكل اديزوو ورمل رسم تاقولو اديز

 عضوم ىف رورجلا ناكوال ءِذلوالا ماعلا ناك اذاسسالا لَّمفاهو فو تت ءانعمو بوصنم

 اا ربي لاذاك ءانعم ضيا ل عف لع بوصنما
 رابسنب وك دونم ةرمسألثموأ د 00 .وةلردب نبل ثسع ىدح

 ا حمص

 ربل« مقل يلعب مسا ىلع مسالاهيفلمعبااذههتحرتبافدشنأو د '

 ا رايسرروظنمةرسسأ ل ثموا دبع مهموقلر دب ىد لثع ىنّتح

 ا مهلثم ئتاهردن ىبلعىن>هلوق ىنعمنال هرف تلعامو ءامل لا عضوم لع فوطعملا مالا ل هدهشتسا

 . هلاوخأ مهنالسق تاداس هم اعرذقيفقدز رفا! بطاخم روظنمةرممالثموأر دب ىن لم تاه لاق هن هنءاكف

 ١ سق نم ناس ذ نمةرازفواضأةرازفتا داس نمرام_بونبو نال يعسق فرش مهمفو ةرارفنمردب وش و

 لعهطهرىوقي ناسفالانالهتي وقوهنددشاذ ئثلا ترسأ نمهقاقتشاوهبلنوندالا طهر لحرل اًةرسسأو



 دي ا 1 ١ 7 يدا
 ض1 < 2. "

 ا ا تحس 1 1 ل تت

 600 جامملا لوقهلمو
 52 -و9 هدوم

 *« ارئاغاز وعود نهدي *
 ماوس

 هيّبر مخاد زو ها 57 زلاق نميلوغيخألا عرار ور-عهيرضي هللادبعاذاقاديزُتمقاو

 ءادشالاىلا مالكلا نافرصيءاد_تءالا فورس نمام_هومالكلا امسي عسطةباذ 10 ال

 هددم مسو رع 3

 ةم-مخأ

 اعِإو لعبت سل نإَنأل كنب ادب زر ههئاعبأ ادنز لاق نمل اوقىفال ١ م 00 وأ

 | نأ لعفلاةلزغجوهاناو . مسالا هسفرتؤبالو ل_ءاذ مفر هال هلأ ىرثالأ هب هسشموه

 نسحأ املا ذكو لاف الو لعفب سداو هدا كبعَنبم راض ةلزئعالجرنيئالثوامهردنب رشع

 ندإةلْزْ[وهامتاو هفرصتالوهيخأ الو هعدقتالو هرامضا الو هنلثمأ ىلع حلو ل_عفلاك

 سس5د 27

 : موقلا تقل كلاوفثوءاسفلاو واولا ةازاع رخل" الاولؤالانيمىذلا فرتخلانوك ولالا 1

 1 م 5ء 56-- و 0 0 4 / 4

 || امأ ةلزتعت سلو متو واولا رحمك ريق هنو هاو را موقلا تررموه,ت رسمه

 | تكنو هتلاد_بعىنح موقلاتيأرلوقتو أَدشالواهلبقىذلا مالكلا ىلءنوكت امتااهتأل |
 | كلذكو كلذ ىلعهتلادبعوموقلا تأ رناك اك موقلا عممتتادبعتباردفكتأءانعماعافأ| ٠

 قىح دعي روحا هدمقتسا 3 ارراغاروغودحب ىنيهذدي د جالا باملا فدشنأو : رعدو ودعحلا

 نكلس .دو ديف نيه ىعنررال ضو امون طول دع أر وغ بصل ضب ىلع هءضعب لعفلا لع فطظع

 دال ع نءعفترااموهوادحت هيض لد أب تاع جنم نئاهظفصو اراعاروغوادحن :كلس لهن كف دحاوادت

 اهدالن نمضفخن اامىهوةمابتوهور وغلا ةىهو ترعأا

 _(؛3)

 ا لضدالالعف ”رمشلانأز وحالو نكلسي هبفيعهذب عمن“ ال ار "اغار 1 ولاقهن اك

 ا لل ديزب « مدي رتدبز تلقل كا ذزاجولو كا ذ نايس .قرتسورمت بالراس فرحّنأل !”-فرحالإ

 ا هيدر سه دسم و لعام و دب زُتيقادفَتلقناف عك نبأ ةءارقفانسعاَر وحواذ- هه

 | ىرئالأ ءافلاو مب لم اك لَو ىلعرخ ١ امسمتمدحأوُلَمدعالو بص اما ملعب نأالإ

 ةدئاكدأ و رعود زامفنإ وأاهفاديزَّنإتاقناو ّن تب رضفادد زامآو لعفاهدعب عقب

 1 نيبال ف زعفلا كرس تام راض رجا نافءانيردقدب زوهنا دبع

 5 بصنل ب صنلا هيفراتت كامو لعافالو ل سفباسلو لعسفلا لال دقفال خر مكو ودع

 1 5 ع و 2 0 3 2 ١

 ٍز اديز تس ني_هجنأ عوفلا تن اوءانأ ثد مضار ز تح مولا تدرمضو هسا هلل ادا بع تح مهأك

 ناالا هلوق)
 ام-مياعلإ خد

 نأ الا ىعد (يدتبام

 اذاو امد عت ام لعل -خدب

 وأت :رذفارعامأو اديز

 ور.مهامأولوقتف ام

 اذاو ادنزت ةاو ةرر-5

 اقردكمب سذنهطاد-_هع |
 1 ناالإءادتبالاىلا مالكلا ف رمصلاأل اذوب صن هلسبقو مهاب هفدوُماَماو وأرق

 ىد أددمملاةلزتع اههددد

 صب امام_ملع لدن

 قار هأ رز

 ىأ (بصنهلبقو هلوق)

 ع وأ

 اناسرأف هلوقوهو توصتم

 وافارمدرمداح روسهالع

 ريت>ال فطعأ |هلزتع ناك

 لاح دقو سصالاهيق

 لقامنااذه ىلعاضارخعا

 ملاداءاماو وهو حو ع

 ريسغكاذنا باوملاو

 رظاادن ودسدأ ع
 قاريسلا



 تافهلوق)

 بهتلوهاماتاق
 تبصغتال فه ظفللا

 نا تدأر ناديرب ( ملا

 ةاعرملال هلق ظفللا

 اودنم لعفل |ىلع ءانملا

 نا 3و اعو فق صوأ

 ترص كلوقدعي ب صنتال

 ديزب ترص لوقتالفديز

 اهيفذاكلوقد_ءي بصنت

 اذ_هو هتلك ارعو ادىز

 ةلعلاف د ةامح و راثد رع

 معازلا كلذه-عزامريغ
 نماصمل ها

 فاريسأا

5 
 >2 5 00 ما م ا ا ا 0 5

 ىءمتدرأ اذا رضن اذبز ىح موقلا نراضا دهلوقتو هيراضانأ اديز ىح موقلاتد رض

 اذه كلوق ىفّر كت دق د: 15 لوعفمرورخماودباتناك اذااهب َرَك نأ الاواولاك ىهف نيوننلا 5 000 2 و ا 2 4 ٠ ”ه مو . 206 ١
 3 - - 0 د اعل سلاح اك

 ىّتح مولا كله تاقولو هل فامانويممأ وصنمهتاراعلوعقموهو نؤنلا فكستو ادغدبز ترا

 كلذ لعفاك ان وص:موأ ناك اعوف ص دإ .ةام تاك لعفلا ىلعَّينسلث صئلاريتش ا هتكلهأ اددز

 ا اوديزب ترس دع ليش ذاق طفلل |ابصةلوهامنا تلق ناف زور كودو لعفلا ىلع امدعب

 9 1 5: ١ هم و 1 :

 هللادمع تلفاذاهننا دعاء عف رثالفلوعفمثر د ا عمق هنال لوالا ناك ناوا دز اهيف تا دعد

 و 0 3 2 300 1 0
 تسءةلاُكلوقكلذو ىرعوهوهلك ادهقرألا نس دقو هىّير ص ادن زو هدعل ناك اذاهّن رض

 ديز ترص لوقناب َهياغرإ عج نأد عباد .كحو هُبقاءاحاماق هّسسقلهللا دعى ولا

 (ىودلا ناو رم نءاوهو) رعاشلا لاق د بتر ص هتنادمعو
 سمس سود ود سن مه ودو س2 رةهسآال ومر < ت5 بود

 اهاقل أ لعن ىدازلاو اء ادا رفغذ ةفصعا ١ قلأ

 هنلادعَّتاعح هيقلهتلادبع تح موقل |تمقاكلوقكلذومثو واولا ىفزاحام ٌرئاج عفرلاو

 أفسس 0 1 ا هسلعانيم الا 550-

 عفرلاانههزاج قلطنمدي 0 زءادتالا و 1 و

 كلذو ماهفتسالاب ان وهو لعفلا ىلع قبب وصنمهلرق سدلو بصنلا هير ةام بابا ذهؤو

 هيلدالاهخ ارمصموأ ارهظمهريغاملي ىذلا نوكمالو لعفلا الإاهدعبركلالاكو رسفورم ا امن

 [ىث ىلع لعفلا عّقو أد قو مس الا مّدعَفر ,ءاشتطضا تاق ارا وانو اف رامون لطمالا لععلا

 اهاقل املعنى>دازلاو ' ب هلح رف فخ ق ةفيمصل ا ىلا

 تيىضكاوقكر او بصنلاو عفرلا ف ضمد لعهضع لعفل الع فطعف ىحد_ههزوحامل هدوشتسا

 ةرلاو هنتي سض اديز لاق هن اك فطعلا فورح نم نال ب صخلاو رحلا.دب زىتحو هنن رضادب رود موقلا

 : لاو هناكف ىلا هلزنع ةباعاهن الى ضفخلا اوتوريضمدب زولاو هن اكءادتالاواو ةلزتع تح لعح و عطقلا ىلع

 انك ارفصو ىحدعد لعفل اريسفت كاذكو هنعىوغتسماديك و هتبرض الوكت و 3 0 اترضل |تءهن ف

 اضي أب ابلاقدشنأو 5

 نمهدنءناك امءاةلا. هل رففذف هملظ , ودع نما ةئاخ ناكوأ هن عطقتو هيلعموةتنا فاق 4 احارتدهح

 ةوقلا باطوأ دهملا ةدش ىلع هلالدلا ىف ةخااملاو فصولا ىف طارفالا نماذهو لمنودازو باتكل ا ىهوةفيصح
 هعمتت مت الهم لقتنالا,ادنيفةفيعصلا ىتدلعملا و هل>ر ففى دازلا قلالوق. نارهاظا ىف ب> اولا ناكو

 هدلب رىدلاهحولا هةايندازلا نالءاقبالانهدنعقحأ لعئلاودازلا نأ الهفيععلامدقنوكت وأ هنكع اف فخالا

 ىنءتددلا نأ اكوايك ارنوكم نا لعتنملاداك اولاةدقف ىملاىلاجاتحاف تمطعن ال > ارلاهاةم هلدوقم لعذلاو

 ماشلا كولمىل ار فو هتفيعح ىرني> سما هن
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 تف ناديي سك. وفزمب 7 تطيح تو 3 كَ 2 و عض

 0 ا
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 + 7 9 / م 7 1 م

 ا ل ل ا و ا

 هو

 نكيلل مدقفرعاشزطضا اذان ريضأ ادي لوح كاذوَسصنلاالابارعالاٌدح نكي هبسس نم
 اذ اواعفاك مسالا هيلي نع سيل ناك اذا لفلم مضن هنالر عش ىف اكو لغسل ديز ىف ٌبصنلااالا

 زوج الواو فوامد ع مفارعاتمو ارهظم لعفا|هيفز وامامأو هتلاءاشنااهارتس عضاوم ىف

 اًديزالأوَّتب رضا د زالولوَّتد رضادي ز اله َتلقول الو امولوالوثو الهف اعمال اهدعن ادم نأ

 ىعم هيفّن الكا ةزاابمتاو نامت ذتالو لعقلادامضإ ىلعاديزالهو ادب زال[ ترو ل

 ٌتيقا اديزدقوا نس | ترضأ ادءزَفوَسَتلقولو كلذ ىفزاحامهيفزاف-.ىهالاو ضيضختلا

 اترك ذا امض الاو م#خأتلا فرحالا كلت ىف زاجهنأآلإ لاعف "الات عضوا منال نسحب

 اهيفاوءسودقممنأالإ لعل دي كلذك ماهفتسالافورحو سمالاو ْضيْضتلا نم
 2ك 1 5 5 ع 2 5 3 0

 ى ديزل هوقاطنمديز لهن رو اوعد م-مأىرتال ١ كلذ ةراغ لص الاو ءاسمم الااهد عد | ودْماف

 موسعا نطل سوا ل1 ا املا ل للا
 املهن ال ارعش ىف الإ رمل و عبق بهذي د ٍزلهوتنارادبز فيك تاقناف دخ اديزفيكورادلا

 م

 كاذالعافّتنكاك بصنّسالا َقفْرِعاْسَرطضاناف لصالا ىلعدولج- مسالاو ٌلعفلا عمتحأ

 هنالماهفتسالاب اًدهاولعفاما وءامسالااهدعب ادت هنال ْن_سحأ هذه ىفوهو اهوحنو دب

 هباوحّنأىرتالأ لئاسلا دنع ةتستولاّسهأ ب طاخلا نه هيدي ربهناو ب جاو ريغ هنأ ىف صألاك
 . 2 0 00 ةصاا 26
 ىو رحدعياماهدعب اعتع :راضفو رحامأال مسالامد قت اوه .ركو ب هالاري#تخا ادهافع 0

 مدقق ءازاك ةبجاو ريغىهو هملااهثيدح ىعمرصتدقو هباوك اهناوجو هاا

 ميدقتف فلالاامأف هنآ نك مدح تاق اكن هن [هتلا دمع أت لفاذا كنأالإ اذهل مسالا , ِء د 211 2 0 د
 هنعلوزيال ىذلا ماهفتسالا ف رحامنالكلذو اله ىف كل ذزاحاك اح لعسغلا لبقاهيف مسالا 1 35 4 .٠ 2 ٠

 ا ا ا 0 .
 ثمح ن هوو ل هو مو نم فلالا كلرباغاو هريعلصالا ف ماهفتسالل سداو هريسغمىلا

 59 هددت عه -

 فقلت نَدَأ لحوز_ءهتنالوقك اهتلص ٌتَتاذ نم ىلعاسواخ دن كنا ىرئالأساينلالا اوم ||

 لالا اوكر ث مهتكلو دق ةلزنع ىهامتاذ له مآل وقنو ةَمايقلا موا نأ نماريستسانل

 انههىهفاضي أ اننبمهتلاءاشنإءارتسو ماهفتسالا ىفالإ عقبال مالكلا اذهناك اذاءانغتسا | ٠
 اذكوا ذك ٌتلعف ىندكمَأهقنانإكلوقف زاحاك اهيف مسالا حدسةتزاش ءازبللا بايىف نة

 َتنككلذكو سالاووهعمحا اذا قوأ ل عفلاَن الا يفّلعفلا طن ال يصنلا|هيفراتخمو

 ةلزع لعفاهعمناك اذالالاف هنلاءامث نا كلذ ناب ىرتسو لعفلا ىهامنا امنالّثإ ىف العاف

 ىرئالأهلوف)

 0 نول
 الأ عب قاريسلا لاق

 مايقتمالا تاوع ناطر
 مالا باوح نوكياك مزج
 لوقتاك هنآدنز نيأ لوقت
 اوهركوهلوقو كدا ىدثا

 نأ قعي ما مسالا يدق

 اضيأ ماهفت_ىالا فورح

 امالءازلا فورحهبشت

 هبحاو رغىهواه+ىزادع

 ريسغءازحلا فورحنااك

 دوج طرشلان ال4 ح>او

 عسهم.الذاو عقب نأ

 دقوهلوقو ماهفت_سالاك

 هيلااهئيدح قعمريصا

 هنآدب زنا تنانا دع

 هناو ماهفتساد.ز نبأف

 ماهقتسالا تان دقو ةازاعم

 ىعمراصف طرشلان ع 1

 ها ءازداىلا



 هنالهلوق )
 (حلااهيف راصدق

 نام قارتشلا لاع
 ايلي هنااهيف عمتح ادق فقالا
 مسال ااهلنو ءادتالا

 هسفلمدىذلا بوصنملا

 ] | (ناوملاىلعايفعفرلاو
 بصنلانوحبو لعفلا نعم قناكن او َمساابراضنال مالكلا قاد تح ناكلهيراض | .الورا-

 ٠ ظ :أ|| هنألالووالعف كاذزوع
 ||| تلتقارع اوديّتر مادي زأو هنن هقلاَدبعأ لوقت < فلألا بصتتئامبااذه هب | 00

 "110003200 ١ 10 ١ ديزالهلوقتنأزوعالف
 امك هريسسف: اذه العف سالاو فلالا نيت رمخ ادفاذهلك ىنف انوثه ررتشا ار عأو هاخأ

 الورابتخالا ىل ءالىأ

 لوتقتنأز وحي و تاك

 ريرب لاو ماهفتسالارغف فرحالاهذهىفهّتددنامق كاذَتاعف | ىعم ىلع هت رضا ديزاله
 | ةلارف اد ر ترض
 امف كلذ ثلعف ام هل أوق)

 ق مسالا بصي السعف

 اههف ترمخأا5 ماهفتسالا

 بص العف ماهفتسالا لبق

 لماعريغ ماهفت_سالانال

 فورسالوقب نءنلو ٠
 دارأامتاوىلاعملافو «رح

 ىلا لاعفالاوءامسالا
 اهيلاراشأ

0 9 

 اهيفراصدقدت 'الاهوفو قم هنم لئمأ ف لالا عم غف :رلاو اههف تغفر تش نإ كنأ الإ الهوالول |!

 كاذزوجعالو زاودا ىلعابيفمخرلاو ل عغلا لبق مسامع اءاسمسالااهد_هبئدنتتئأعم ) »8ه٠

 انيراخاف عفرلاذاو- ل ثفلالا ف عف :رلاز اوح سدلوءاسقسألااهدعب ا دشن أل هت الالوإو داع ف ٍْ

 توكمأو زاوملا ىلءاذ هري_تااناوىلوأ ل عسةلان وهف رحانهه سل ةنأل هتسلك ارعواديز

 فو رح نأ -عاو فئالاماهقتسسالا فو رحنم هدي ىذلاو ىوقأ اذهفادحاو عم ١

 أ َنيأو ماكين له تلقولمسالا دعبل فلا تاك اذا ٌمسالااهد_هرريسي نأ عقياهلك ماهقتسسالا |

 | بسنلاو عفرلااهيفزوج هناف قلألاالا هّنسدنرعشلا ف ءاحاذافرعشلا ىفالإز جمل هب رض دي 1

 مسالا كلذ دعيو مسان ماهقتسالا فورسرئاس فتح ناف مسالا اهدعب ًادشردق فلالائالاإ تكد ةدعب ىذلا لكتسملا

 انأديز له تاقولرعسشلا قالا بصنلا هسيفزوفالو مالكلا ىف زا براضوت ل عف ْنم مسا

 رفاو
 ما -59و د مس و مع 6-2 ُط 2 - هج

 اناّشيناو ةمهط مهم ّتاَدع + اعايرعأس راوقلا لعن

 204 ل ل ا ا و 0 0 2غ .ع '
 ف رسف ىذلاريبسغ:لاوهانهه هريسفتو .هعدصت همس ن ميش ىلعو أل عفلا ةملعتعقوأ !ذاق | ترمض عب (حلاهن 0

 ع 8 »و 9 اع تس

 امافمالكلادوهوانههراتخم ىدلاوهبصنلا نأ نآالإ هع ةتاذهال_عفرمضت نأ ءادتإلا ا

 لثلاو لعف تنك نال, نمسك هقلاربعأكاذلْمو ارد راوعا عاما ْ

 هاخأ تقل 8 زأكل وق هز ردع را د لا 7 زأدتم 59 َُى وصمم وذو هلا فاد

 ماداناتيقلهتاد_بعاابأامو اًرعمأههّترص اديزأىردآام كلل مو ليللنالوقوشو

 هتلادمعالوقتوارم# مأهّسقل اًديز أكلوقىف ىتلا لالا كلت ىهو ماهفتسالا فرحدنال اع
1 

 ىلا لسعافع وقرمتدقلا دن بات نم تلا نالعف :رااآل!ن وكمال اديزدو>ٌأت ريض

 : ويرحل فلالا ف سصشب ميا اذه هتج رتساب فدشنأو 5

 اناشختاوةيهطمم تلادع ع احاب رمآس راوفلاةملعثأ

 ردقتلا ن نمدوح وتو مب تلد تلا لاقانكت هذعدام هملع لد لعف ةرامضأب هيلع صنل هذ مشتسا

 نم



 رماملا نوكيو ٍبصّتتا اذا بصّتنراك هبسس نمىذلاعسفقرا اذا عمتريف لوع فم هبدس نم ظ
 - و م - 7 م وس - هناك يا

 ادى زتلعح ناف هلدموهام نان رهطملا اذهل عحامتا ىصنن املوالاو ت هرم عف :ربام

 مالغلا تلعجاذا همالْغدوْخأ ب رض هئئادسبعآلوقتو ديزهاأَّب رش هتناذبعأ ت لفل عافلا

 هناكبع عقر وشلا اويلغت اذفوصم اذي ردو رص هلأ ذب [تلف تا بز هقول
 ثاكناو لشَمملا لاق هناك هس نم سلاعهعق وا اوف لدعلا ةومتوكن هال

 نكلنإ اولئاسلادنعلاحلامذ_هىفراصوأ هّمالغَتقاعوأ همالغ َناهأ هاد بعدي ماكنت ال

 ع5 تاع 1 ال 1 ا - ١ سيو
 هاخأب رض هللادع |تاعذت فعل ادرزتعقرنح َُ 9 2 وهى مالغل !تاهح ناو رسفم

 هببس نموهام ّلعفلا هيلع عق : يدق دال سلع دقو أهمل لعمل ارسل ل

 ىرذ هونأهبرضهللا د-.ءأو هانآب رضءتناد.عأكلوقكاذو هبسس نموهام ىلع وه هعقواو

 هاب تاشأ هننادمعا هل اوقاوسفت لثعلا ىقهن' اكديز 4 نرمض هللا دمعأ واديز اير ب رض هللاد.عأى 1 ْ

 اجت أ هنرخأمأ مدلل لرش علا تذل الو ممل يا ترتاا ل0 0

 0 َّّط و 0 3 0 ًلاىالعاقديزكمّتلعح ناو ع عف 4 0 او ءفم دكه لعجام

 هن تدعم 1 هزأكلذكو كا للا لك ًاتاوللآ | كلذكو هباس 20 كر ١ آ ٌكلوقكو هو

 | ذهناكف تن 0 3 وسلا تلقوا ناو رست عتاعإ وبدل :عضومفاذهنأل و 00

 ايصنالا نكيولامالك ناكف ٌتزرمهاديزأ تقولك: اك ابصنالإ نكي تك [تاود آوأ مالك

 اذءاذه نمثل ءلع لك امر تعاف بياع يس رول ا اذهراصْنذ

 نك لامالكح ناكفهَّلقَت ل اول أالاعفرالإ نكد م هيولطنأ دب ديزأوأهبَبهُددي أ تلقتاف

 همم

 ٌتبرضاد.زألوقتو اعفرالإ نكي بعدد زأت لقول كن ”الموخأ تهدي زأٌتلفاأم اعفرالإ ْ

 هيتس داو لك لعح امنا ذهباذهري_تءاف تر ضاديزأتلق حالاتيقلاوا نام |

 موك اوةكلذو افور ظن كيملاذاهللادبعودي زةلزنع فو رظلاومويلاو هلئموهامريسسفت
 كلوقك هِمفْقلَطْني عما موأو هللادبعهمف ماكنا عك لوقك هاد بع هيف ٌقلطَتب عا ||

 روج وةإ_ظنحن عرمرب من ماحاب روبل عت نال ميت ن مهبل !ىندالا هطهر هيلءارخاةَّقدزرفلا بطاخ

 مهننلظنح نبكلامز مرادي نمودز رفلاو ةلظنحنب كلم ىبنمباشكناو ةيهطو حوب نب بيلك نا
 ةلظنح ن عون رىب ىفنودودعم يغناسرفنالسراوفلالاوامغاو هيلاىدأ .

 عقتربف ةوق)
 هنأ ده لا ةيقس

 - م٠. ع٠

 هللادسع صنت نار وع ١

 نسمنوكن هيسد) نال

 لعفلان وك. نأ ام! ناهجو
 ' ىنعاعقاومدعب ىذلا

 هبصني لعفرهظبف هزيهد
 ىذا|لعفلا نوك. نأاماو

 رهذيف هسس ىلعاعقاوهدعب

 قو ائمدقام ىلعهيصتيام

 عقاو لعنفلا ةلّمسملا هذه

 حارب ئذادب زب لبيان
 ءادت الاامإ هللاديسع

 عفر لسعف رامكاب امإو

 هلاادمع سال أت لقت 5

 اديزدوخآبرضادنز
 ىفا 1 ها !



  نافاوق)

 اديزمو لك أتاق

 نأ ديرب (خلا هبرضت
 | ىمرخأتك فرظاامّدقت

 | هيرضتاديزمون لك [كاوق
 | اديزآلوق:نأن ب قرفالهنال
 | لوقت أن بوهيرضت مون لك
 ا هسشدالوهيرضتادبز مون لك أ

 هللادبع تنأا كلوقاذه

 | اذهوخن الاهيرضتدنه

 تنأ ىلع ل مشا لاثمااده

 دعب نكن لو أ دتموشو
 ْ لصتمالو توصنم هلرسعك

 ْ هانا هيلادئاعلاو وصنع
 رياسمد ىشو هس سف

 ز ديالفانلاثمامأ عوفي
 : هنال ف رظل ا بصن نم هَ هيفا:

 ١ هانصتءاوسهللادئاعال

 | بح ورمضملاب وارهاظلا
 كصن هناع ديار كمصتا

 را فرست
 قاريسلا

65 
 و -د5

 ىلي ىذلان 3 «رضد رزان [ىردتانهاه هن رد رد |[ ل و هيب شد بدي زأ ْ

 ةعالدبو لعفلاب اوه ا و ماهفتسا ف 01 سداو 54 تال ,1متناماهفتسالا ف رس ْ

 7 1 لانا ماس رعوهذ هت رمد من

 فرطلا َنأل موي ّلك هيرْضن اد. زأ كلوقك ُبصنوهفدي رضت اديزعو لك كلفنا: هترخا|

 :رححلاك انهاهز 0_0 رد وبل اَنإوايهاذدب زمويلاامكلوقىف ل_صغنال |
 ا

 "ا نك كل وقىف كلذتاعفاك هن رض ءوخأ هللا د عأ لوقت و 0

 تيصن كنالدب 0 رضاديز كلوق ىلءهتدصن ناو ئهلبقسدل !د_-ةيم

 تصنامناو هب رضتهاخأ ديزل اق هتبرمضادءز لاف نمو هري_سفت اذه لءفب هسسنمىذلا

 هتلادبعأ ىف عفرلازودقو بوصنم هببسنمىذلاو هباعتعقوماهفتسسالافلأ نال اديز |

 كلوفةلزئسمف هبّترمهاديزأ كلوقامأو هاب رضهقنادل.عأوكل ترك ذام ىلع هيّترمح |

 اذهزا-اذازوك<كدفاض:أوهو ه-:د رض هتلادمعأ ىف هنمىوقأ اذ_هىف عفرلاو هتبرضاديزأ ْ ديزأك وقالو هتبرض

 هتلادسبع ًادتنا هنأ كلذو لعفلا ىلع بامدهيءاحامو ءادتنالانمهإ_بقاسمف كلذ ناك اك |

 ترصاديزألاقاذاهنامعزنخ كوخ هقلادبعألاوهن اك هملع ىلا عضوم ىف لعفلا لعجو |

 تامتاذاو ةفاضا ف رحالا لت الهنالءرك نأ ىجش وهفلعفلا اذهب هيسنيامئادنأ
 مو 5 -ء ع و :

 دل, برود.رتدلب ولو قت عف راو سلا وراق ارهظمماعنع حير مل ارمكمأاسش نرعلا |

 2 5 00 5 »م

 اغو ارهظمرعل من هلك فلال_هلا ادهدي رلال_هلالوقتو اديز ءاعدررب اديزلوقتو

 ١ قامطذ هيدس نمش لعل عسفلاَتءقوأ اذاددعب مسالا نوكمر وءاسمالاءادتباءدهب متي ْ

 هع 7 0 هم اى 8 8 5 |

 نانوكيام-ملالهمرك افهدحتاديزثءحو همر افءاقلت هللادمع ادالوقت 0 اداسايقلا :ا

 ءءء 1 5 3 4 58 | - 8 .٠ 0 2 .٠

 ديز ثيح سلجاتاقولعفلا هدعدناك اذاامهدعب مسالا ءادّتب امشي وةازاحلافورحىنعمف ١
 سلحثيحو سا جاذاو ديزسلج اذا كو-ةنم ميقأ ناك سلجي د, زاذا سلجاوأ سل 200000 - 6 0 .٠

 ثيح سلج ا لوقتفامهدعيءاممالاٌىد_دتدفكنالزئاحامهد_ب عفرلاو سلجث محو ١
 اهدعيءامسالاءادتبا هيف نس رش [عضوماذالو سآحمتلا بعاذا سلحاو سلاح هلا دبع ا -_ 5 هك ٠ ساس 2 و 3ك

 د. ا ا ل 06 0 7
 ءادتنا نسحفدإام او نسلط تهدد زاذاترطن تلقولكن الور عهبرضتد.زاذافترطت لوقت 1

 وحن ةصبق لعق ىفاهنأآلا موقبمنتادسبعذ تتح مقداد _بعذا تح لوقتف اهدعب مسالا |



6) 

 ا تيسلا الا متع ن راس رار كا ءأوا ١ رعت "0

 سلف نسح الامو لوالا د سنام وهفهتفص دقت ”نحاه فصلا هبفُمدقن :ى ذلا تا ءلا ىفأ 2

 كرشأاملكنالموشأو ذأ ٠

 ٠ هباستلمالولوالا بس نمسدلارسعنالامالكن كيل هات يريضو اعترض ادءزآثاقأ| ||
 ا 5 2 ١ | ليقناف لعلم ولعفلا

  85ديز لع دئاعلابضلاتا | والاب نيتا ماس مدح اضرار رز را ليم رس ل
 .سنلر الاوأ] | استلم

 | 00 و 0 2 1 طار 5

 زوما ذاس كك حلا | مركمتنآ ارسعأوهبراضتنأ اديزأو هبراضتنأ ادد زأ كلو كلذو ني لعفلا ىرت هريغىف
 ا 20 3 2

 ظفال فر افد,ترسهاديزأ [| ف كلذناك اك لزان تاو مر كمل اوان را تاق: اك هءلعلزانتنأ ادءزأوءاخأ

 ىنيوثتلا ةنةنثلاو |
 هلئراض تلت كن اكةيراض 2 0 0 ١

 ْ ا . | تناادبزأو هيلاعتنأادلاخأو هيلعتحاوتنأ ارعألوقتو انف لرا راداآ كلدكو
 , اهلك هف فةلوحو 02 : 06 ١١)

 0 هرلاتركملاو م لاق هن اك|صتشامالا نوكتل نكت [ريتعتلانهاهامت همفوهدو هلع تالا
 مم ىدعت 6 : 8 و 2 ٍِس : - م 1 ١

 لمممفلعفلا ةلزئعلعافلا |

 ١ ارمكم دو ارهطم و ارح وه وام دقم# ! واهلك ةفرعملا ف لعل وهار<#ى :ر ع هنال ل عسفلا 55 5 م 2 23 5-6 ْ

 2 ء|- 0 تا 0 هع 10 7

 نع هتمهفتسااغاق هماعدكم تنأ هتادمعأ وذ لعل لح اهللادمعأ و همؤ بغرب ماا راع ْ

 لاك ( 0 اويكو لاقو هنلاّت د جاوَح نه مهل اوقكاذ ند تالعافو لعاب ْ 0

 ىاللءفلا ىرخ نياوعفملاو نيلعافلا ءامعأ نمماهفنالا ف ئحاض مل اذه هلع. *0:1 1

 ٌْ كنأو ا ةهايت ياعسل دا“ كلو عمال 0 تتيكوف " 3

 ا لت دف هنهسامتلا مك معن أت د درا اذاو هبة سلم همق ص تناكذ ذا هب سد هتلمت الا نال لكلا 07

 ١ قلطنم لحرب ترصواهببحيناتي راحة -ةاطنم لرب تر رم لوقنّكنأ ىرتالأ استلم |

 وأو لحرب سلاف خالاناستلمديز راصلعفلا ىف امهتست ْ

 ا محم

 ْ ىراك لعفلا ىرحم نلوعفملاونلعافلاءاسمتأ نم ماهفتسالا فىرحام بانا ذهل 2

 0 لاا يراساةراب تابلت كلك ءلاسف هيفتبقيروديهدلع

 أ لثنو ذاع تناثيزأ كوقفزتح لا سستم: ءاضتم ا نال راو ان 1
 ا هيدارأو لعفلا هيدر مت و هلع :رباومتثأ ادب 1 اديزآب صنلا فكل ظ

 ْ ىرغ هب رخام لع فل ثم لعاذو لشن لم لوعفخ اذه عج كاذكو عقررسالا جو

 ْ كاذ اول_عفاك هيلعهورسكو هوعجساوتاكا ثيح العاب 0-0 ور أل ءاوقنيلعافلاءامسأ ٠

 ' ندهلابعك ا

 كلذدو هلوق)

 تنأ ادنزأ كلوق

 هنأ يعد (ملادب راض

 هن رضنا دب زأ كلوق ةلز#ع

 ىركك رح لعافا | مس او

 وه بص ف يكفرورس
 عنعالريمكل ربنا باوك

 ىعم قبراض نوك. نأ

 مدقت نمهار جك روع

 هراهظاو هريخأتو لوما
 اصالم ها هرامذاو

 قاريسلا نم



 6م
 همز 55

 ١ لهم ع بشفقاطالا بح ٠ 3 دقاوعْنشو هن ولج نست

 (زم) مل جامغلا لافو
 2 هلو دم ص <خ إ

 ىمخا قرون مةكماقلاوأ

 لعاوفك ع.جسهنال مارطادلبلان اكسو َةَكَمْناطْفاولاَعف لاو ةلزنجالاهُْمهضعب لعحدقو

 | دارأ مهيدي رهن الل عافءاش لع ناك اذا هاري الا ىفاوغلاس نااودارأ اذا لعافلا مسااورجأو

 اذهرثك ادلع ىذا ال صالاوهامخ ةغااملا نعّتْت ع نأد.ر هنأ الإلعفلا عاقب !نملسعاغب
 0 1 - - -8 36 لك هب ىك هع 5ك 3

 نيفزو< ةاطراو سمس ,ربدقو ملع مح 1 ليعفءاحدقو لعف وول اعف دلاغفم و لوعف ىجعملا دا هلوق)

 لغاشب دارأامديدنرب

 ا للا او سلا ا ل ىأ (لعسفلاعاقنا نم

 )00 مال ارعو د راسا د5 لوشناو راس لبالا قود تورتتو ع لدالا قوشو ١ ليبتك دين سناب لعق نال

 لاجزلاس و ربورضاذ_هتاقول رامثالاوراهظالاو ريسخأتلاو يدقتلا نم لعاف ىفزاحام

 ظ (ليوط) ١ ةَمّرلا ىذ لوق لعاف ىف ءاجاموخ ىلعاروموامٌدقمدسفزاجا و لمعلا ثيح نم فيفضتلاب
 1 : ؛:كملا عبدض تنكت

 ضونب جلاب هسسيء فري ىم 35 هناراعت ارا مود رك 2 :

 (ليوط) 0 قتهلا بي ودوألاقو قئلسقلا
 ' لعلا

 جوبشاز <لاناوُْحِإَقوّشلا لَع 3 اهنازوشلا انفو هتدكق

 لبهمريغبشفقاطنلا كح مب دقاوعنهو هنا > نع

 ىريقءاندماقاهلالع نابشملا لعفلا لع لمعت د اءو هدو عرقا ةنالدق اوشيرواطملا كاين يصنف دهاشلا

 هءتلمج نمت هنأرك ذفلاحرلا ىفايضامداؤفلا مهمالحرفصو ارطضمدقاوعنؤو اهارعل ملا ىفاهمج

 اهلهب وةًارملاوهتم ل جرلا بضغب كلذ لعفت برعلا ناكوارك ذمجرخوءان" الاهيش هيلع بله تاهركمءاسذلا

 كايحاه داو هدةشمقاطنلا كمحو هيشلا ىف 4. ءلاداولاعزنيفاهئامىلع.فامبلغيفاب عمتي واهقاطن لح

 هومقت هإ سأ ىلع ءالعأ ل -ربواهطسو در ملا ٠ ك.ة:رازاقاظنلاو هتمكحأو هنددشاذائثلا تكح نموهو

 تديلاريظنو هندقفىأ همأ هتامهلاقيفلمهلا هبيلءىدب ىذلاو ملاقيو ليقثلالدهملاو لوا ارسسلاماقم

 .ةلرلا ىدلب ايلا قدشتا ودب« ءريسفت صدقو د« ىلا رو نمكمافلاوأ + هلوقوهوجاعلا اذه دع دشن؟ام

 ضو كلاب هيتمعىهربىم 5 هتاريغهسفنا ملء موع

 اهبلظف ضو هارج ريثكت 0 لا محافربكت هلالموعس# سفئنلا تضن قدهالا

 ض ونود رشوهضر قراف عيشلا وهو ص ءآحاف ذاف| هل انضاحا سلع | ل ب ل هدف لو

 00 راع حاف . عيشلاب همني ءىمر.هلوقىنعمو هووجشو يش مخشلا ل اقر واراق

 بيب وذ ىنالساملاق دشن ًاوهحيصفومالكلا عيدنن موهو هءىردحاوئىثك"

 جويهءاز ءلانا اوخاقوشلاىلع + اهن[ىوشلاجاتهاو هني دىلق

 هيرجوهنوقلارخؤمهيفهلمكامدسقمدبف لو جئاهريثكتهنالج ويه ءازعلا ناو 4 مصل ف دهاشلا

 هكرو هضخأ ىأ هن . دىقل بهاراهل ارظنوللوقبفلاحرلا هلامتساو نس اد ما بن صو هلع ف لعفلا ىرع

 ايصلا ىلع مهلمحتواهلثم ىلع ءازعلا نا اوخا مماهلامجو اهتسحطا ارفالا الا مت م اهلاووشجاةهاو



 كفل

 (ليزطإا خلا كو[
 المع ف لاول جالوت سلو * اهلل آما 0

 4ك #

 ح4

 لإ“

 لافو يارشان|ف لسلام لومي نما و

 تراك دوا ا ل و

 نب دأب
 ا 7

 و و ء5وو- 0-4

 بورص نيعراالا سؤ رت #2 همو دمحءاو 000

 (ليوط) بلطملادبعزبلاط وأ اق و
 و 2 نأ دس ار 1

 رقاع كئاق اداز اومدع ادا جن اهناسقوُسِفيتللْدسورَص

- 
 ف

 (لماك) ١١ ارعاشلا لاق كان ةرتكك سلو لمت اس

 مواكصوههًبدتامل 1 3 00

 زج ب رو

 003 دل رطل ا تر ا ا

 0 لب املا ف دشنأو » تعش أ لاقيالو هتصه اذا جاتهافئتلا تسهلاقب ووهيالاو ||

 ردهاذااخالقريعملا خأق نموهوهمعمءاخلا,خالقلاو 0

 الّمعأ فل اوما جالون سلو 5 اهلالحاه ملا |سامل برحل ااخأ ا

 برعلإ دادءالاوةعاصشلا الحر فصو هلدف لع لمعف س الرب .:هنالاسامل هلوقب اهلالح ب صن ف دهاشلا ْ

 الال>اهوكوعدلاكح السلا نماهيا هسدليام لعحواهتدعل س الاهل السا هن هنيزالاا هرعت و هلو قت ا ١

 ىن هتمهفعضلاهيفددرتلاتويبلا ف جراولاريثكلا جالولاو ةراعتالاوزشلاةقي رطل عج عمجىهو 1 ٠
 لقتعالاو تيملارخُؤ هلفسأ ىف ةقشى «لاقيو تسلا وم دوك ضو هتلر هنعللذ | 7

 هلثملادهتتسمب ام! !فدشن ًاو جا فعضوأ ةبقلخ ىش ١* ادن ءداتيكر كطصتئذلا 0

 ب ورض نيعرادلا سور م لك هموذم < ءاو“ الاخأ تيكب 1

 تيك لوقمت يلع ىمفددقفاع رك اءاعش الحر فصو + » هريظت مدقت دقو بورض نقرلا تح قدح لاا

 فيسلابمهسؤرلبورضنارقالا ل عمدقمهنأن ءغةدشلاءاو اللاو اهترحملاعفاداهلابفاكىلءاو الاخ الر |
 وأب رحلا مانأ نماموه ىو ناىأ هموندمحي هلوقىنعمو ممماعمادقالا ن نمةباهنلا غلب دففسورلا مهنسلان اذاو َْ

 ءوحن قبلا طىبالباملا فدشت ًاووهاعاست اوازاح موبلا لعفلا لعحو ما 0

 نفاع كناخاذ از وصد عاادإ او يادي :

 ا ا

 لبالانمنامسلا قوس هي ترض لوقيف كيل عدقتام لعاب ور ضن قوس سس فداك 1 :

 اهتاساو رضةقانلارحئاودارأ اذاا اكو هيلكولامزلا ةدثلداوحباو رفظر/ودازلااو مدعاذا فامسغالا |[ ٠
 رمجالا نبالبابلا ف دشن ا ودجاهو رحت ترب فيسلا 3 1

 مواكواهل بدن هئارم لا يدهس ةدابطع خش لصسموأ - 1 0

 هاكحام ىلعهتمزلك هتخش هإءذو عزالم ىنعمف خاشو حلانرثكت كر حش ةداضءبصن قدهاشلا 0 ١

 خش ردقتلاو ف :رظا |ىلعةداضع بصن لعحو اذه ىهن ويس فلوخدقوةغللا فرومشمريغكاذو نورصنلا 0

 اذه ىلع ضمقن مىنعم ف خسو نان الا نمهيحات ىف ضءقنملافهن 6 اسيحان ات داضعو تح دا 1 0

 طاش كذلا الفا اريعوهو لكما فصوهنالرعشل | ىنعم هيلعو هب وسسسلوق ع مصلاو دعتمربغوهو ليوأتلا :

 لع ضلال ول لاح وو هتان و 0 3 العلم اوجايهلاو

 رهظلا ىلعاةارسلاو ضرالاهحوىلعتلد وطلا سمسا هءاهومدشتوهتقان فصو ىف ءرصقلرخ الا اريسفتلا 3

 ( لوا ةيويس - 2

 وه ()
 و ررس# نب ردادم

 دارأو شاحلا ىدرقلا



 0 ْز ْ ْ ْآ (ه4)

 ناك ع الوان عمجلا هودي نيحمو محن هول , اهكنا اوراكل هنإلاق و

 (لمد) ةفرطل اوق كلذ نم لعاف لشمى رن يحز اودكن وكمل دحاولا قحب 21
 ,. ه9 و ف 07 و

 !ٍ رجول ليلا ارفغ * مهموقىفمهنأا ودازمم

 2010 (لماك) را
 وس و 1 د ا ع 2
 رادق“الا نم سم سلام 0 نماو رضنال ارومأردج

 (زجب) 1 : 5 ةيؤرلوقتاملااذهنمو

 هل 0 ٍ و 3-1 .٠

 زعلاس ور غامد سأرب

 ع 1 5 3 . ا سو

 (طمس ) , 7 0 |وقدنمو
20 
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 ذا هولكلاو ةبدناهتدحاوتاحارحلاران' ؟ بدنلاو هطسوو

 5 رخفريغ م ماذرفغ 1 مهموقف مهنأ اودازمت ديعلا نبا

 0 ا رف لع ورتارتكبر ودل روفغ عمج هنالرفش مهنذ ب صن قدهاش |

 ا ار در مجبل سندس اب ة كرف منان مهماعة داب رو سانل ا ىلع, ف مهل لوقف هموق

 : 1 نسحأو مص( ىل والا ةياورلاوءاش قلن كل

 تالا دشتأ اودع
: 0 

 رادقالا نمةيحم سلام داع نماوريضتال ارومآرذح

 قمارجمهب وسد :ءرذح ىرحفعراضملاهلعفل عل مد رذاحو رذاحريشكت هالرذ_كروءابصن فدهاشلا
 قد ١ وسسف!و+ دقو ثمالان 1 وو لا لنا نمريغمددنعهنال لمعلا

 ءانب هتقذاومىعارالدتلا همحر هن ودسو متلو ركو رشاؤورطبكى دعترالا لن ١ انام الل معفو لعف ىدعت

 ش ةيلدردقناكن اودها كا.هنامث !عم سايل اوهو ريثكتلا ىدعنملا عاف نءالوقنمناك اذاىدعت.الام

 000١| مو ول ىلا ملط هنا هنعدارل معزوم فخ الا نسما أ ىلا بستواعوتصم لمح وتسدلانهداهشتسا
 0200 هل دس نايقلا الدي وسسكاذ رضي الفاصهع ا ذ_هناك ناو فاختالارومأ لك تلا وف لعف ىدحت

 هلوقوهو لعف ىدعت ان قاطلا لهأهم منن لع 1:اديزاتمأ ا

 : ديدفاهلنيامركلا شا + ىضر“ نوقع مهنا ىفانأ

 اذ ناشلاد جت دئدتف ليوأتلا اذهريغ لمتعال اذدو نقزم ىرح هارحاو ى زكى ضرعن وقم لاَهف

 5 زعلا سو رغامدسأرب 5 مدقتامل هم فهن ؤرل باملا فدشنأ اوعطاقلادهاشلا

 لهأ سرد ارأو غامدلا ىلا هشلا غلس ىدااوهو 0 م زعلاسو رس صن هيفندهاشلا

 ةبؤحن ةدعاساب املا ىفدشنأو * ةيرقلالأساءلح و زعهتالاتاك فذ_فنزعلا

 ِ مم ليللا تايوابارطتنتاب * لعانهومليلك اه: 6

 اله وسس لعلم وأتلااذهردق و ريثكتلا نعم هتمربخم لكم ىندع هل ال ليلك نهوم لا بصن قدهاشلا
 نأهدنع ىنعم لاو فرظلا ىلع ن هوم بص دارلالعحو لصالاق ىدعتس الام نك ااميالاد ةوالمعف نأ نمانمدق

 هفصوالو لملاريثكلا وهو لعل قيل الماك ن اكو لذا عمحر,غدرلا اذهو + فنىفليلكب ومهلا فيعضورلا
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 ( طيس ) تييكلا فو

 مالو رول تاسسعلا صمم « اكروزكاَنادَأْن ءواهم م ظ

 اذهنال خال بويكا ةزنجاذه سيلو لعفلا ىف ةغابملا دروهنال حيو مسوي دههنموأ 7
 العف تعقو أك نأ هيعتال ودركتو أ ماللاوفلالا ف هيملكتب نأ ءدحامناو ريضالول قالا :

 ىرجأا مو بالاّب دايخ عوهلوةّفام نب لسفتن أنس كالودحأ لإ كنمّقلسأ]

 (ليوط )
 بئاقَحا رك َنيرادنم نع نعحرب و # متابع امافخانشدلاينو رع 0

 رعاشلال وق 0 2

 تااعّتلا 30 لاما قير رالف 5 مر تا

 ثيغل ا ىلعلا دريطتسمقرىلاترظنانتوارامح فصصو هنادي ومس به ذم ىلع ىعملاو مند ليلا تايو هلوقب
 لبللانمتةونهوملاو ايااوةمامعتماشدم> اريس هيف ترسىأ إيل تمعتأ لاَةاج هنا. هل ىلاودو هقورن هوما كب
 وحن إ ةتنمهيلاهب رطتتاضفو هربلا هنمناك ىدلا عضوملا ىلا اهعض و نماهحيزأ اواهفاسكأق ريااكلذاه اشف

 اك عمم ىنعع سيم“ عادوم وم عع لأ باذعو ىصيم نعم فري_صبلاقياربك دوحومل عقم عمو ليعفو ١
 اك اذاو لستم فيل نادك جاع « عيملاىادلاةئاحرنمأ + تركيدعمنورعلاف 1

 تيمكلاب ايلا فدشنأو 7 مدقتاكرثكتلاهنمريغم هأ 0

 مزق الور رو+ال تاي شعلا صءم د اًعروزحل انادي واهم مش ا

 راكم ناك ا« ني_همريث كةناوهمو نا اوهم عمج هال يواهمهلوق, روزحلانادبابصن ىف ةددهاشلا

 - :فلوم6 يلا رار خسر مدقتاك هدح اول ع عملا لم براضور حان يثكت تارضمو :

 لادم فئالا عشاخ ليلذللو فنالا اشر زب زعلإلاقباك ةقئالاو ةزعلاع نءةبانك معشلا لعمف ةزعأ فونالا

 روزحملاك اذ كوةنم-اريغلل :ذ ذل ا ةقانلاىهو ضع يدير ورا نادل ااوفايضالا نوني 3

 مهريخأتا مناي اك ىنةبطب# ميوطقورط فيض لاسر تالا نو و كا ل

 روزحلاءادبأ ىورو منخلا لاذ مزقلا لمصأعلا ذرالا« ارقحلا مزقلاومزقل اوةدشلا دنعءافعضلاروخناو ماعزلا ١

 بابلا ىفدشنأو ب هلضفلع ءابدبسلل ليق هنمو ءاباهدحاو تاصفاذ ا اهئامضعأ ل ضف وهو أ 0

 بئاقح ارح نيرادنمنجرخو + مسايعةافخ انهدلا نورع :
 تلاع لدن لاملاقيرزالدنف 5 مهرومأ لحس اخ !| ىهلأ ندح ىلع

 ال دب صن ىفكإوادبز برضا ىنعع ا ديراب رض لوةناكل دنا كلو ق نمل دي هنالالد هلوقبلاملاب صن ىفدهاشلا 3

 رخآل عفب همصن تلعحت 4:ناوهدك ؤمهيلعلادالدنو هيف لماعلاوهرمضملا لعفلاتلعحتئشناناردقت |
 انهدلا نو رعلوقيفاصوصا لدقو اراحت فصو هلعفربغهبف ل ماعلا نوكيفردقتلا نمهوحنوالدن عقوأ لةهناك |

 نيرادو ثنأكذللفمهلحاو رنعريخأة نيرادنمنح رخو لاف مث اهقئمالمهايعاةافخ يقدالب نمةلمرىهو
 ةسقح عج بئاقحلاو ةرسلاع وتنةرحل !لصأوهئاَتمملارخأاو ىراد كم لاقيف كسملا هيلا ث يندب قوس مسا

 ىلعا ذه لدق:# مه روم لح سانل ا ىهلأ نيح ىلعجلاق متكلذوحن :وةييعوةرفس نمهفلخ بكا رلا همقتحام ىهو

 لوقيفاراحتاوناك ناو مهلاومأ ظفح نع ه,نوهليفمهرومأ ن مم وم عدامدنعسانلا نوصرتغيصوصا مهنأ
 تعشنو مهئاوهأ فالتخا نم هيف مهاملكلذ نعش ىف سانل ا ناك ناو بسكلا و ةراكلا لعنوبظاوم مه
 ةعرسلا امضي الدنلاو ليدنملا ٌقاقَمْد اهنمو نيديلاذخالا انهلدنلا وىدانموهودليسق مسا قيرزو مهرومأأ

 ه.سنمو هلوق ١

 نأ ىنعي (طاريدق

 ىذعت هوحنو ارد

 مدقبولعفلاىدعتك

 رمضورخودو لوع-غملا

 ارمطم ل_عبف هوو ميلع
 ةفيقملاك ذك ناو
 نحت اق اذاف ةهشملا

 رعاك
 هحولا اذه لوةن نأ نسكت

 اديزاذهلوقناك نسح

 هلوق عم اذ يف براض

 ىأ باقبال اذ_ه نال

 4 راسئلا» دافأ مدت ال

 ةطعسأف (نعجري هوق)
 حرتاببلعو نحرختو

 هريغو ىف اريسلا

 : هععحم هأ



 ل ظ  ىدسالارازلالاقو ٌلدَأ لاقهنك
 سلخ ماهتلاك ك أر ثانقأ * امد ميدو مقال

 (رفاو 1 ْ لاو

 ليقأانع ٌنهماهانل 1 #4 ع 0 1 فويسلاب ب برص

 ذيرنال كن ًالبورضف هيديرئامانهه لو قب ديرتال كنالهلوسرو هر رتاذاك الرد

 ليتنا دبع لوم اوعتو 1 وك تنأءهنادءأ كل ]وق هلزخع 2 ةوننأ

 "لوقت هلوق)

 2 هللا ب عأ

 ل ىعل 1( هللوسر

 : وهاسغافلعانكت وكيف سلاح لقت مول_هفىنةغلابمديدي رثالكنال سلخ أ تناهلا دبع و

 52 .عاوب مضماوف 3 92 ساو
 لصالاامأف ا ا دل ا ه[مالُعو أ ا فيصوتناديزأ ]وق ةلزتع مسا

 | ثامنا ةغلابللْتِينُيىلا قزاجامتاو ٌلعاففءاضسالا نم لعسفلا ىرحىرب ىذلارثك الا
 1 ' برص ى قولا لعفلا
 اذ هلوقتال كن ىرتالآ
 اذ_هلوقتاك اديزلوسر

 لوسرلات أ كاذواديزدورمض

 دنع لسرللال ل برلل مما

 روع هلزغع ووهفهلغف هغلام

 لعفلا للعم ارعالفلا

 كادي ل عفلا ىرجتَى ردك نأل مال |ىف ىه ىتلا ةينبالاب تسدلو دح اوىنغملاو هظقل نم لعامل

 ىلعمسالا نالدبعو مالغ ةلزنسع ىهامنافلعسفلا ةغلابماهيف نكي ملاذاقتإ لفامنأ كلذ ىلع

 انك ؟لعافلاةضابل للون او زكي ماذا وعقلي لعق لعو لعاب

 توكتنأَن 16 رخدقو لعافب د سهل هنال غفر :رمأهسيفتنأعوّلكأ ألوقتو عف لادا هيف

 ا نر دتسرام هيفولطت ولك [تلقاذإَكنأ ىرثال أ هنلادمع از ءراصفافرظ

 35 در راب وثهسيلعهقاديعأَتقاَ مسدالاريمالابديرثتنآو مون لكتب صنت زاحولو هن كد

 كل مول 0 ابسننوكيق بونك و 1 الوقت كنالبصنلا لعق هدعت سدل هنال

 2 كلوب عقال
 0 حراشل ١ هداقأ

 كساد توب از هرلعو يام لع قبو هسفتل خم هنأ بلحن نم بس اوه لشملاى ةلاقيوريسلا ى

 هوك ىف تامل | ىف ةدشنأو دب سصقت ها

 سلخ اماغنلاك كف نانا امدعب ديلولامأ ةقالعأ

 هلعتلل فت شلانأو هرك ف فصو هلعتل مف قلعت ظفا نملدبان خالهقال_ءهلوق. مالا تصن فدهاش لا

 1 لاقبو ض١ سدي اذارحماغثلاو نصل انافلا لص ود درا *.لضخ سأرلانانفأو وهلال اوامصل اه يلدالق

 .طلتخاامسلخلاو تدنلاةريضخ فرونلا ضايدب رعشلاداوس ف بدشلا ضار. ,همشفضس ًارو هتدنوه

 باقلانبحلاقلعينأق راعلاوةقالءلاو نانول هيفناك اذا تدنلاورعشل اس اخ لاقيدا اوسلاب ضامملا ةبق

 ْ اهللئالدعبو كسر نانفأ امدعب هلوقفذل+ ل اامدعب ىلوأو هلق قاعدق ىوه ىذ نمىأ قلع ىدنمدرظن هنمو

 1 اهلا هيفا ضايرح عضوم ىفةلءا عمامو اعرواملت لفك اهدعبةلمدلل ا يهتلا هب تلصوام نالكلذراحو لما

 رصعىفالانوكالاهديلو ريغص نال ارملا نس ىلع لديل د يلولارغصو سلخ اماغثلا كيسا رهيشدعب ىنعملاو |

 1 15 لظسسلللللللسسلسسسسسسسلسالالللللسلل7997ا0صطلل

00 
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 ا انا اا م رابهاذهتطأهتادبعلاقُفَبَص 0

 اذهو 4 نافاس كلك اا اذه عف ةرلا ىلع ّتعفر ّتْئسناو هكا رفاق 3

 رعاشلالاك د ا 0 وىوقأرخأنلاف ءاغالا در أ'ككو وأ كريو :لوخ أ لامنإ 1 0

 (طبب) 70 20 ْ
 دوك اومْولاتْلحْزيجارآلا فو #2 دعو مْ زيجارأ ”الاانأ

 نعل اوفو 0

 ا ا 0 ا اغاو 0 يدنا 1 م

 دعدهغلب امفكلذلعحامتا وهمالك لوأ فلم مام 0 1 اكو 0 لان ل :

 دحلا نآل تيرض امتافاددز فعضداك فمهض اذهف نطأ كاخأ ًأدبز كلوف كلو | 5 59 7 عب .٠ +7 . د 8 20 1 عا ؛ ل 7 5 0

 0 ب وذو أهو ْ ْ
 لولا ٌلدعب لأ تت يرش أف تناك ىبع رنا

 نحال ىلتو لمتست ىتلالاعف' الاد اذه هتح رباب مدا 5 اهتسدالونامز نم هبل بصتيامواهمابش أ 5 :

 جاجلاومس<ب ىرقتملا ||
 روكلاوءؤللاتلخزيجار الاىفو 4 قدعوتمؤللا نباان زيحار الاأ 0

 زيحارالا قورتدقتلاوريخأتلا ع نمامف ىون و ريما نمل د ا ل ا مؤللا عفر فدهاشلا /

 مو وا ىلعةل الد كلذ لعق ر عسل عاونأ قف رع صئلاو دبصقلا نسح الحار هنأ فصو كلذتاخروحخلاوءوللا || ٠

 لكذهلاتيؤذىنالباملا ف دشنأو *«فعضلاروكناوهسفنروخوهتعبمط ْ

 لهملا كديس محا تبرش 1 3 مكن له تنك ىنيعزتناف ' 2

 هيف هضوخدءدامصلا نءعجرهنافصو ءؤاغلانسحالفهيلعمدقم هنالةدعاهفنيعزتلامعاىفدهاشلا (]

 ا
 0 .ًادوثيدأ و تلو ترسو ىف 4 لاو لهتسا نا لامفآلا بابان 0 7
 ْ ىفٌتيطعأ ًاوتدرضو ا ير اذاق ْنهلاعفأ نمف دا تع 0

 ْ نط أواةلطنمادب زنط كلوق كلذو ئثلكو ماهفتسألا ورنا ىو لالا ىلءءانملاو لامع الإ

 هش مضهّللادبع لاف نموابهاذهنطأديز لوقتو لاخأُت غزارعو كاب [ُنطأ اديزواشا ْذاَرع 1 ا 5 1 اخر ع / ,نع# ش طم 11

 ئ لاقت نسال لعق لطاادسل اذنام ادنو ودب سال
 | تلعأ اذارخأتلافءَضِمالكلا لاطاطكوادزتساروتسارايز لاهاي وأ مدقلْعفلا | ٠

 اا رعاشلا لوقت عزف الممرعشلاءاحامتو لع كيل

 ىهف هلوق)
0 
 لْخد:لاعفالاهذهنأ

 رابخ او ءاممأ ىه لج ىلع

 اهسفنيةعاف تناكذف

 نقيلاو لبا ثدحف

 رع )كاذلفاه رامخأى

 نلوعفملا دأ ىلعراصتقالا

 تلف اذا هع مالا نوذ

 افقلطنم اديز تدسح

 ىل_عتعتو ةينسمم لاو

 تدسحز مفدي ز فالطتا

 عفت امنال تح سنو ا دز

 [ةاطنمتد س>الوديز ىلع
 قااطالا نال تكسو

 ملاذا لع فلا هيلع عقاولا

 نحاصةلا ادن كم ركل

 1 زوو هيف ةدئافالف

 راصتقالاو اعمج نيلوعفملا

 تننط لوة3لعافلا ل
 مسأ تأن ل كنال تدسحو

 ربخالو ربحت لح
 امناو بحاص ىلا حام

 لداعلاو لكلا
 نءابشخ لعفلا ناكو
 ةدئاقلاو مالكلا تو لعافلا
 هانم عقو هنأ همف

 رظناو ةلمختو نط
 حراشلا



 ذاهلوسق)
 ةخس ىف (ترك

 8 رشاهلعو تددعذا

 هدم هأ هريغو قاريسلا

 دبع ىَررْنبألوقتو هلوق)
 اذا كنا ىنعد (جللا هاف هللا

 لوعفملاوهامئافتلعحن
 لعفلا مدقت دقف اغلا -

 عوف اهيجنلوعفملا
 ارك امهفسصنتلا

 مناف "”رإص ىف ىئلمأق رط

 تنأو نيأتلق نافهلوق)

 تلح اذان (حادم
 دب ز نيأ كلوقك اريخنيأ
 تثح مث ديز رادلا قو
 لاعالا زاسني ادعي نطلاب

 كلوق ةلزاعريصمف ءاغلالاو

 متاقواديز تفنط امناق

 ىرثنيأ زوكوديزتفنظ

 0 نأ لعحت اماقديز

 بصطنو ىرث ىئانودبر

 ها لاخلا ىلعاماك

 حراشلان م
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 (ليوط) ىدعملاةغبانلا لاقو

 كَم كلاذنءكْعْنَأ لوذلانب .« اسرتك اًمَتقَتددَ

 . || نالامهركذت 2 كن"اكنبأو لهن الاه اذاديز ربل هوامئاههتادبعىر نيا لوقتو
 تنأو نب أت لقناث اقلطنمارعْنطَتأو اسهاذاب زئرتأ تلق كن كف ادت اامهد_عنام

 معاو اديزَرثن بودي ز ىرتن يأت لق ءادت. الا مب ىنغتسسإ اذإ اهيف ةلزتسعاهلعحت نأديرت
 الوفالامذاكناك املوقلادعب ىامنإو اهب ى نأ ىلعّسعقوامنابرعلا مالك ىفُتاقنا
 ا ىدالا لع تاقتعقوأ الف. ٌقاطتمرز لوقت نأ نس هنأي راالا واطنمدب زتلقوخ

 ْش لو رع هلوق كاذ ىيدصتو سائلاربخ ورع ديز لاف كلوق كلذو ام الك و كين أ نس ءامالإ

 | نمقرصنام عجب كلذكو هقناتآ لال كلذالولو رميها ميرماب ةكئالللا تلافذإ
 هنال ماهفت_.الا نطوط اك اهولعج لو ْنْطَسب اهو م: ماهفتسسالا ق لوقت الإ هل_عف

 تاك نطْدَك ٌتلعحا هاف هنظ نعالاوه مهفتسسالو ٠ .رسغ نط نع بطاخملا مهفتسسداكمال

 ىلا ثعحر رنا مّدق راكد ء ترف ذافاهانعم ف تمادامزاجطا لهأ ةسفل ف سك م

 ةباكممامهدنعاهل_صأ غاارنال ثتنتظك تاقلعح لو معة غلك اهيفٌتاغللا تراصو ساسقلا

 اهعضاوم عبج ىف عقتلو سل وقود مامتأك اذهنمرثكأ اٌتننط تا لست لف

 َ - ء مس ق فرحا ةلزنمع نوكد امهلناءاشت | ىرتس ىاهدعبامادتبمن روكي نأ ,_هدنعاهلصأ نال

 اقلطتمادب زلوة:ىتمكلوفكاذو ىضماف هضءبنيدقو هلاوح أ خكحأأ ىلع هعمنوكبأل

 اديزمو لك ٠ | اهبل صفيالااطنمارع ل اوت ولك ًاواسهاذ ارعلوقتأو
0-0 : 22 2 ١ 

 امك ماهفت_سالا فرح نيد وهن ل هفدهنال ا ل وقت تنأ 1تلقناف هب رس

  قومصو مكلى اوهىف لهجأ تنك نيعرتتنك نالوقيف هلوحازلا بهشلا نم لعوامل
 ةلضبانلل بالا ىف ىند نأو + هملعتننك امع تعجز والقعوا ل حابصل اولها كاذب تد ىفدقف مكيلا

 4 ىفىدعخلا

 ْ الزعم ”ةلانومكعزألو كاذب د ا ا :

 ملو ردقتلاوىفادلا لوعفملا لع لزغمسصنو هيلع معزا مدقتل كعزأ ل هلوقىفريمخل بص: ىثدهاشلا
 2 رت الوقت كان 00 وحلا هوم لا يطا ليل :نوكدن ًازوحبو كاذ نه دزعماذك عز

 5 ىهوريشة نمالحر نأ فصو ىعسدو ىارعدل راعمسمو أ ىنمتنأ لوقتاك لزععو هنملزح“ ىقدنرت كاد
 ىنبنمريشق تخأ ةدعجو ةدعح ىد نموهو ةذبانل رك دق مهد دعوربشقتا داس: راك هرخاق صاع نب , نم دليم

 هلصق
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 لاك لصالا ىلع ترو اهتاوخأ ةلزنع تراسف هب ترم دز ل اوقف 4 سس | 3

 (رفاد) تكلا

 انيلهامتم مأ ٌكِسَآَر 1 5 2 )لو 1

 ( لماك ١ . ةعبر فأر لا 3
 ةص و

 انعمكرادلا لوف د - دعدعت "' نودف ليحرلاامأ
١ 

 نماسان نأ ريغهسنعهّم ًاموباطم اونأم ءزو ةياكحه تاع تن امَّتعف رَتْئشناو ,

 قلي دقردصملا نأ 0 م ا وشب مهو مهدد 1 لولب درعلا !

 تادم اناف ىلَبهاذيز رو 'لوخ أ ىتطظديزو بهذ 2مل لعفلا قلبا َّ 5

 نبأو ىمىفوه وهاذي ا ةنبل ازو< الافمهض ناك هادي يطلق 1

 فه ْثراماوامالكهإبةنأل ىلطنم ورع نات ىتموهادُديز كد ىتمسلفاذارسح |

 كدنلت يما شال كال ٌرعاَمحو بها ذدي زل شيغ فعْضتإكءا دل قاذه

 ءاهلاهد.- هلع قلطنمهنظأ هن ادم علوفتنأز اروح دقوادب زل رض قملوفك اريمأ ادب ذأ

 ردصملا كاذاهلع كنكلو هشلاديءلءاهلا لعن ال كاد نط أقلطنمدب 3 اق "ك كاذىلع

 عضاومف يبن ظاانالّت غانا اذهيفع سن انغاو طن راناو[ لانا نيالا

 هملع بص م ريانا ايفل اال 5 هي طفللا نمالدَّنوكيىنح نط

 5ك س5

 ىلع عمب د ممم مع ءاوهاناو ردصعسرلهنالْ وس ىحأ كاذوهو امهقاءاشن الذ ىو 1

 مسه هر ن مد :فبف كلذ نع لزمع ءاخعملو هموق نم عرب قل اددعام وس ملةزعأو مهنم رثك-أهموقنأ صاع |

 تيمكلابانلا ىفدشنأو 1 ا ا[

 انيلغا شما كب ارا 37 ىَؤلىبلوقتالاهحأ |

 ىؤلىب لوقت ار دقتلاوبلقلاداقتعادارأاماناسالالوقدرءلواهانمءاهمالزطظلا ل علوقتلاعاىندهاشلا |||
 هم_سنذلاىتىمذاهرثك ًانالاهتماعو شن رقروهمىؤل يب دارأو مهف هدقتعتو كاذكم هنظنأ ى أ الاه> |
 ىنملا لعامفرشقي هديب صق ن ءتدبلاااذهو اهلك شب رقوأوهو ىضنلانكلامز:رهفن:بلاةسئؤلىلا |

 مسهتايالو فنييتاملا اولعتسانيح نياهادتمعأنلهاحاشب رقنظتألوقيف مهماعرضم ل ظفرك ديو
 دشنأو *« هله ن منك مناولهملا لمس ىلا لهاجتملاو مهماع مهل ضف عمنبي سضملا بع مهورث آو
 هلنمؤةس روان رم داقاو 0

 انعمجتر ادلا لوقت ىف #4 دغدعب نودفل.حرلاامأ 1

 هلانتقرافمو بحت نعانل بحر ناحدقلوةن مددق:اك نظا اىعممل ااهحو رك لوقت رادلابصن ىفدهاشلا

 ه٠ عش ه

 تنسناوهلوق)

 تنصت اخ تعز
 وألاق (ةباكح هتلعش

 ا
 نال للا ثعف هر تئسناو

 بصنلاو ةباكسملاب عفرلا

 وأدب َر لعفلالاعاب

 ذيز تلق اذاكنآ نامنع
 عوق ديزف قالطنم
 لوقت تلقاذاو ءادّسالاب

 بودنمو هفاقاطتمادبز

 امناسحلا لاتفلعفلاب
 تش تاوده وس دارأ

 ىذلا ع وملا وت عفر

 رك ذا ضر هدو تنصت

 ديزلو_قناك لاعلا

 ىف ديرت افغاو ةرصبلاب
 نآزو< دقو ةرصبلا
 اعتعفر ىملانوكي
 لاقةدئاز ءابلاوتدصن

 نهدلاب تش ىلاعت
 نحهلاا تشتىأ

 حراشاا هدافأ



 ها  امناو ةلوق ١)
 العا ٠ :رسح ًاءاهلاربغل و دصم الا ةأ كاذب ٌثءشردصما ها ذافانههدع 2 نأ

 0 ع 2ع فلالات كرت
 1 نأ ؟ نارك نيس اف قلطتت هنأت فتطاماف لم سل هنأ ىفَنيبَأ نوكمأو مسالاد سلب || ل دتل سب (ءانغتسا

 لوقت نزوح دقو نأ نغتسمهنأ ل.عاذا اذهىلعّرَصَتمءامناو رسفتفاذكواذك لعافدتأ | ىأ ىلع ماهفتسالا فلآ
 0 : . -_- 1 5و 0 : ء 3 1 , 5 د ان 2 . 98 ْ اهب ماهفت سالالاح ىف

 0 د لل رفا نط نلاعاذا يرتقي
 0 7 3 تدل وكاد ف8 5 م 16 25د 6و َُ 0 7 ١

 ِ ناك 5
 1 0 0 0 8 1 2 أسو 0 هي ٍ 1 5 0 5 .
 : ْ لسحدت نن هل وملص دنع

 نأ رالأ ءادتالاةلز انام تراصةانغتسسا فلالا تك رئامغاوفلاالا هيلع ةتيالماهفتسالا ىأ ىلع ماي لا

 ا ءادش الا لزاما مسفن ىسهف فلالاب ُكاذلَناك َت امد .ًايمهبألوقتف َلعملاَحْوَ نأ مالاكلا دح ١ ١ امنالاهب ماهفتسالا لاح ىف

 : نماهنال ُل_مالاوه ل ءفلا هيلين آراصواهوحخو يتم عقاب بمَضاَد زوهبأتاقناف ْ 3 0 0
 1 0 ند 6 فسمعضصضو يق 2 2

 نإ ا رختامسجالامو نم كاذكو نياوئك تراصف فلالا ىلا جاتحالو ماهفتسالا فو رح ا تاور تا

 ل نآدنال اذزك ىتصئاهات "اهلا ة مآ مواهب 0 نافنال اواه_عم : ماهفتسالا فو هرحوتاودحو

 ِ 0 .رضادبز ىقمىف را 0 اولهنأ 5 ىوأ لعفلا فورحلا || 00 ىلعلد"

 كك ةراوح ءرط ممأريسغ

 4 مو هفتسم * َبماخل هد هئدشت كنالاعفرهيق مسالانوكيماهفتسالان نمتباءاذه 2 5 اولعتسل منال ماهفتسالا

 ماهفتسالا فو رحب ا كو فلالهو :رعوهَّسقل لههتااذبعو هنأ 0 زكلوقكلدو خس قءاممم الاهل ه

 اذ[ لكو لماعلا و تن ار ناك هنمعل لاك ًارآت لقوا كنأ امكادت الاهمقلماعلاف 07 اسنولمعت سباك عضاوملا

 ْ : 5 2 : 3 ا حاصلا ءابمسالا

 حراشلار ظنا

 : دق كنال مقرف هفعض عم» اهلا عمدب رثنأالإ تر لك لو تاررعاا عض للك ظ

 اذهنرحولو ماهفتسالا فرحدعن ل عغلاو ا دتبم مسالاراصف لعفلانيبوادتبملا نيب تاَصَق ا

 اهنا

 00 أ ناك اذان فكاذ لرتواهماكم اذ عضتن أرب مقلطنمطدبزتاقواكن ا ىرتالأئملك |

 ُ 0 :ردصلاانال هيءىحتالكنافاردصناك اذا كلاذنالردصلا ىلع عقواذا هنمىوقأاوَُل |

 ا مالعلا 0 ا املا وعساع ال قلو راحت تاق

 هل اوقف فعًصاكءاهلا لخل نأال م هوه تد ازد عك كن ا ناف 0 جَع دذومىف

 ْ 0 كل هل ا رب حب با 7 _- / 51 و ص

 || كفرخ الالعفلا ىلع ب ردح ملأ ديزتدأرأتلقاو ب ا ديزتلعدقتاقازاحوأ |

 00 اءضومدارأاغاواهتيعدارادر ادلا.در ا ودقتعنو ردق.امف رادإ ا انعم ىفدغدع» نود هلوقب ك اذ نءريعودغ ىف

 رقتسموراد مهلوهف ههفنولح عضوم كف بح نمو هعمصف نرمتنم هنولح
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 ءىمامنا كال ءادتالالاعإ نماديد_<الئاذك لوالالعفلالاعإ نمادب دال

 لوقت نأ ىزتالأ مسالااؤدت ا لامعالا اودارأواو ءادت.الانمٌعرفتامدعب ماهغتسالاب

 فرك كلذزو الاد هزوالايفَتن رك [رعلوقتالورشن ماه رش ورعأ اذهُسز

 لخسامناوالَو أف االا تءاجاذا هلاح ىلع نوكب مث لومملاو لماعلا نيب همف ٌلَصْف ال ماهفت_ءالا
 ٌُ هي ل ا ل . 0

 امساك ونيذلةإص سس ًارّذال ٌتَارناذللا اود آكاوقاعفرال انوكمآلا مثورمخلا ىلع
 2 ا 3 مالا ا

 ريخلا ف تاقاماهفتسالا ىف أم_.ث صاب اذه نمءىشناك ولو انادحاص كرا [تافكناكف 90

 كلذو كا ذكوهفةفصلا عضوم ٌلعفلاناك اذاو تيرا ديز لوقتك ٌتدصنفُتيًارىذلا اًديز

 ءاهل اه.ؤن رك نأ 0 ل و ناك اذافهّسسْلتَب و مو لك أ ودب 0 5 زأكلوق

 نكت لو مسالا نمنوكيأم عضوم ىف هال ل صولا فزاجاك زو هنكلو لاعإ عضو سدلهنال

 لعفلا ىلىنبع سل ةلالهبصنن) لوعنذألا صو هّنلء اذا تنأوهيرمضت ل جر تنأ ادي زألون ا 5

 (زر) رعاشلا لوقا ذنذ ربللاعضومفناكأك فمولا عضوه هلا نكلوأ] .
 وه هدودوم )» دو وب )هَ كه < ١

 هنودكتنو موقه حلي 03 هنووتك مث اعّذك أ

 (ليوط) . ليلتا ديزل "0 1
 ووو 62 عد

 اًضراموءومعب ون رست ىلع #3 ع ماعلك َّك

 اهقردف مسالا نوك,ماهفتسالا نسباءاذ_ههتمج ا ىفدشنأو * | ٠
 وااو وتمساا #3 هنو معن ماعلك أ : 01 7
 نمةلصلاكوهفتوعنم ا مامت نمتعذلا نال <فلنالف هففصو عضو مى ة هنوو<2 هلوق نال عفر ىفدهاش 1 00 ْ

 ةراغلا نشو مهودعىلع ”هلاطد مالاامو# فصو هانعم ىف ر مم لعفل. اريسفت ق نوكم ال هدف لمع الاكسل ]وص وأ || ْ 8

 لاقب ولمحتىأ 3 ىحةقانلا لعل م !حاقلالاومهدنعت كتف اهملءاو هراغأ مهلب امهودع متل ملك مهمق َََ

 هدعب ناك ناو فرظل |ىلعماعلك بصن و اهنمكلذ تلو كناكف كدنعت تن اذان اواهكتاةقانلات دن ١١

 ريدقتلا نوكينأزورعو علال اوتحّللو هاهنا قيقا ىلع فرطلاةماعمكهنلانوومتأ ننال ةنسوهو تلا ْ 1 ع

 دشنأو ب هن :ودحو هعولطىأ لالهلا هللا لاقباكعماسلا مح اراصتخا فذف ىو من ثودح ماءلك أ ١

 اضرامو و م:رثرمش ىلع # هنوئعبت أم ءاعلكوقأ ليخلادزلباملا ىف ا]] ٠
 دب نءاناون هيلا ىدهأ سرق فصو مدقت اك هيف ل دالف هلم صولا عضو م ى ىف هنوئعيت نال أم عفر ةدهاشلا |[ 0 1

 ءاسنلا أما عامل وتفاعت دقو نسم حرم اعلا دعا ملم مدن لوقفد دهن لاهل ظ

 هقالخأ نيه ىأر مج سرفلا كاذ نأ ف صومت هصاخ شلاق نهءام>ا انهه هدارأو رشلاوريختا ىف نعمت

 ةرسكل دعب ءابلا ءىخ نوهركت نط غل ىهو ىضر ىندعاضرواباوفانل هولعح من رن ىنعمو ريما قالخاك

 ثراحلاتيبوررح تد,باملاىفتدملا اذهدعب و اهتفحلت فل“ الاىلاباقنتل اهامقامنوكفيفةكرحتم [8 '

 ا امهتداعانءكلذ ىنغأفامهريسفتمدقتو ةدلكنا ْ 8

 ( لوا هودسس -)

 سلدهنال هلوق)

 (ل
 تفذحاذا كنالىثع
 لعفلا لن سدلق:اهلا

 تلقاذاك نأمل فْئىلا
 تفذح م هنن رضديز

 تدرصض ادد زتاق ءاهلا

 نس كلذك نكيملالف
 هنكلو هلوقوءاهلا فذ

 لا لصولا قزاحاكزوع

 ىقزئاجءاهلا فد -> ىنعب
 لولا َق زاحاك ةفصلا

 ىرحامو ىذلا ة1-ك يعد

 عضوم قهنال) اهارعع

 ىنعي (مسالان ءنوكيأم
 م-الانم فص هولا نال

 امهمال هضعبك فودوملا
 ناعقي دحاوىدك

 داو مسعأ عقوم

 2 راشلا هدافأ



 الا هيف نوكيال

 ب هنلاد_بعأ عفرلا
 نا ىنعل (ملا هيراكلا

  ىذلا ىععماللاو لالا

 ةلدىفام لمن نأزيئاحريغو
 امهل.ةامقماللاو فلالا
 اذ[ ىدللا ف كلذ نك اك
 نافذ اهاركك ىر_للتناك

 اوناكوىلاعت لاق ل-ئاف لاق
 همف لع نيدهازلا نم همف

 هل.ةىهو نيدهازلا مات نم

 امهدح أنا اوحهمفهل لبق

 اوناكو ريدقت ىلع نوكر نأ

 نيدهازلا نماداهز هف

 اداهز هبق ل ماعلا توكل
 هسف نوكي نأ ىناثلاو
 لاق هناك نيبتلا ىلع

 ل -ماعلات4سفىنعأ

 رظنا ى-عأه بف
 جراسا

35) 

 (رفاد) ماها هيف تسلا مفرج لاقو
 كك و ههه

 ا تثمج ل 0 دجن د ءيّةماهت ىَجَسََأ

 (رفاد) رعاشلالاقو

 اوناصأ لام مادهعلا ٌلوُطو هانم أ كردأاخ ظ

 | اذ هف هرم ىذلا تنأ ىنعمدي رئاسغا كنال هيراضلاتنأهللاَدبعأ عفرلاالاهمفنوكالاسمتو

 اناوتراضا!تنأاًديزالو ب راضلاانأ دم اوقتنأزوكالهنأىرئالأ لعهد ىر كك ىرخال

 | لوة:اكتهاولاةئاملا تنأل د 1 اعيد اهو ن2 |كلوق لثم ىلع ادي براضلا لوقت

 مرق وشو 3 رمضب ا له ىنعم ىلع ىصفى رم ٌتراضاذ هلوقنو تراضا بز:

 انا ادا! هتلئاذاو ثتردت اذه نعم لع ى مق تراضا ذه لوةتوك د دخ

 لعفلا هير اَضْدَْي ملاذا هيراضتنأديزأت اقول :166 اعفرالا نوكيالف ب رضي ىذلا ىنعم ىلع

 ًةركت لعسغلا ةلزنعنوكباسغاف ىنعملا اذه ىلعالا* ىمعالىذلا اذه ذكف ّتعفرَدفرعمراصو

 | موّلك ؟تاقوالن ا ىرتالا ةركمالا ل عفلاكمسءالا نوكبآلاكةركسلاًةفصلعفلا عوقوّلصأو

 نوكمآل هناك لّوالا هملع ىنمع سلف اةصوناك اذاف فصون سل هنالايصنالا نكيول هن رمضتاديز

 نذقاندتأرك ذآ لوفنو ةركنالا لشتو لعبة ازغم راض نوكي الفرا ىهيلعاببم مسالا

 اهمال مسادنأن نأ اهبل هت لن 0ك اا

 8 هب ب رضرنأ ديزأ لوقتو لمت ىذلا إدا نوك# دلل درع حا ىلع
 قوق 89ج

 ََض 5-8 اوادتمملا ىلع قيمر ءااقر ةرمدسل مأ 1 1 د! ىف رعب هرم دع ل هو 1 رش مل تم

 ئكا 5 0 : - 3 1 ٍّط 2 .
 تن اديز تل نيح هب راضلاهب سني ملاك هلّة]_كصناك دالع فااندن ز سلب . راعساه-ةلعدق

 لوالا,ستلناللعفلافءامسالاهذ همام ل ءسفلاو هيريضىذلا نعم ىف هيراضاانأالا هبراضلا
 ع

 اوهىذلا لعفلا ىلع هتلجسكنال قا ءاكلااحا ار ذكدقاندلتنأ الوقتو اذكعناكاذا

 ١ 03 ا عر اا < لة< رد 2 )0 : م

 0 قل ١ لاح 1831دلتتأر داك اوقف صالازو<ال كاذكف 1 زهاخأت بأ رهسمف

 : كاذو

 1 هلق تي 1 دساكنأكلذو و رم ل راضد زألاقةلاكمف لب ملَر لو هلع

 ظ 1 لماذ |لبقخالانًادْت "ناو لود رباع تدار ىدا كلوت لم نأ اص فراصننأ 1



)51/( 

 قدوكيالا هو 1 رئاعا مان ىثااديرت تنآوزحم هلك ىذلاءاخأ تلقول كنأكلذو ١

 رمش مأق دصأ#هتنأهللا دبعأو دي زءأ هيلع مرك آتنا هلئاَدبعأكلوقافرالا ءاهتةسالا || ٠

 اناولعفلاىر<#ىرحت ةمعساالو لعفب سدلَلءفأَنال ورعمأ ءوخأت نأ هللادسمعأ تاقكن اك

 ده تنأ أدينأل وق اوقتو رمش مارش هل تنأ هللا دمع اد لئمو كلذوحنو ن -حوديدسةلزغع وه 0

 ىف ه-وباصت اوادب زنسحأامًءاوقىفدن زباصتناكب را ااهتافؤرعمأاب رص ظ

 اهجو هىّلطَأ تن ديزأ كلو ةكحءاهالا نمد ريغك انهردصملا خالاةح 0 وق

 اعفرالاماهفت_.الا ف نوكمالا##تو كد و دل سيلو لاس الا ىلا ٌليبسل سيلو تالف مأ . ٍ
 5 ءمعو
 هم م«.

 ثبرضتربنإ هللا رعأ تاقذ هضم عمتاهل اًثحرطُنإ كلذكو ب رض نهاد بعأ كاوق ||

 هنالليدس والا له_فلا سدلو لالا ل «فلا ُباوج وهو مْرَمنالمسالا ىلعٌل بسر "الاس يلف
 كلوق ةلزنسع هنال اي قاد ل لفت ري ىندتأينيح هاد بعأ كلوق زا. عم | :

 1 ااكلارخ ًديز ىلع دعا نال نأ, برمذ,نيحدي كلذ لثمو برأ ة مد موهقادبعأ 1

 تدصنرخ "الا مز مناف َنيح ةلزنع ىهامنا ب يرض ىنانأ اذا اديز تلقاذاكاذكو بن 3 رهوأ] /

 تراصف لمت هنالءاهلاَتوأرفلخ دن أه مسح أو ثرضن تونا اديزأكلوقكلذو | :
 انيحالا ملف نويضنادب زر تلق ذافهستيرةممك دي كاوقتلزجذسه ف زحف ورح
 نوكيهبرمضت نيحديز تلف يسحر حلا عضومىراصهنالك اراد زىرتنيح كلوقتلزغعهنال ||

 لاتقلادب رت: نيحادب لاجمل تلد لعفلا اذه ىلعأ د تيمادب زلعخنأ ازاحولو | كو 30

 تإ ىلت أل عفلانأالا اددزتصنتبرضت هرئادز نإ ءريغو ربنا لوقتو اديز قاتزدسا ١
 امناو !دتبم ىلعرسالااهيف تنال هنال عفرلا نم دعد أ وهو ماهفتسالا فو رف كذناك ادي | ٠

 ماهفتسالا فلآ قراصامك اهفّكلذرادف<-:ءلوزتالوءاز زم ماامنالثإ ف مسالا يد اوزاجأ

 (لماك١) لون وعلا لافو رخألافورطا فزيلاما
 < ه5

 9 عراف كلذدنعف ٌتكلهاذاو 3 كفانا َْى رمال

 باين رفلبايلافدشنأو « || ٠
 عرحاتكلذدنعف تكل هاذاو * هتكلمأاسفنمنا عزمتال

 ارهضموأ ارههتزك فلا دع طرشلا فرح نال.دعبام هيلعلدل_فراهضاسفنمبصت قدهاشلا
 ليفك ىنافلاملا سدفنل ى الها نمعزتئالاهللافرقفلا نماعزحهلامفالتاىلعهتمالدنأىمانأ ف صو || '

 ىنمكافلخالف عزا تكل هاذاوفلتلادعرهفالخا | ٠

 مناف هلوق)

 ثيهنرخ الا مزجت
 لعفلانأ لعا(خلا

 هلف عفراذا ظرشلا باوح
 هب وسس لسع تامهده

 جدقنل اهب :و::نأامهدحأ

 راهضا ىبع عفرين أرخ الاو

 ىنتأت نا كلو_ةكءافلا

 كم رك 1 ىلعلم 0 |

 ىننأتنا ىنعم لعوأ ىئنأتنا

 انأف ىتأتناىأك مرك أف
 ءاضلاتردقاذاف تال مركم
 نأر<ل عوفرملعفلاو

 لوةتالفهل_.قامد,ببصنت

 ىلع برضتفةرثنا اديزأ

 تري ادد رادإ عم
 نا كلاخأ لودتال اك اديز

 ناىئبعم ىلعمرك أف ىنتأب

 دعبأمنال كاخأمرك أو تأ

 ىلع ميدقتلاهءىونالءافلا
 ةمذلاناكاذاو طرشلا فرح

 نآزاح ميدقتلا لعفلا ىف

 فرح ىلءقامدهب بصخت

 تار ناادير وش طرشلا
 برضت أ هريد-ق: برعضت

 هنئسحأو تنأرنا اديز

 هتارنا اديزألوقتذأ
 اديربرمخل ٌّ رب كة: ترمضلا

 لعفلا لغتشلل هج ردا
 قولت ل كنال لوال اريمضإ

 دسعتم ىلل-ءذوشو ىث

 هلوعمركذ دقو
 ق ارمسل |هدافأ



 (ملالوالا لعفلا
 ىذلاطرمشلالعفنأ ىئعذ

 ةلزئعدحاوءىشك اذاو هنال

 ا مفهعدقز ص ال وني

 نأ لاح لك ىلع ملص
 ادا لبق اهف لمي

 قاريسلا هدافأ

 9 3 ةداص 2.2 , 5< 35 و 0 1 1 ىف 1

 برضت لءبنإ برضترئاذادب زأل اقف نإ ىر<#كلذىفاهارسأ اذا ىزاف رءاشّرطضانإو ||

)04( 
 ني لل ل تلت - - بل

 « هه و 52 - 5و 0 0:0 4 2 : هه هس ص

 52: - 2 9 م 5 8 9 ِ 5 51 و 1:

 تعدو فور. الار اسونيحتل زخعملبقام عمراصف لؤالا لعفلا امو ا .الاهسيف لع ْ

 1 ل تانههيرشأ ست لئكلو ًاياناثرذأ اديزدب رثآلو ءاهلا ىنءمَدي رتل أى ياذا ظ

 الوتد كن كاكا كرف فتارافا سم ىلا الاموز_<نكي ناو تمزح اذاب د ْ

 كلذكو مالكلالوأ اذهبذ :ر/لاك دق هدئعّتعف ”رمالكلا لو أ ىلع نوكمف ادد 0 رم اهي دمرت 0

 ْ 5 | وأ هتعفرىرتوهو اذادعب
 و 4 5 ل 0 2 3 و 98 5 ِ 1 م

 برذت تلعح كن الهلك اذ_هىلوالاتءفرامتاو ترمضت كن انننحدبر|تلقادانيح 0 :

 00 0 "11 اذا دل امأ لسال نزع

 ْ آد وزب تشي شبح اذه هب هماعهل ل سالف م 1 ىفء«اد "نس

 لوالالاةراغاولوالاىلا عجرإو هانز ١ مناك ذا هتلصنمهن'اكراصفاناو-ثبرعذأو ٌ

 سلفي آان نا اورتشلا قزواعاووبق ةوهو ك1  ىننأت نإ لاق نمف ْ

 كناد.زاالا نوكنالامخأ لعلادبو لوذللاب! اور ”الالمفلاثوكب وديزلالا ةاهلازركت :

وق ت-ىفنوكيو ب نتف مالكلا لأديرتنأالابرشاف 00
 ْ كن 0 أو برضا تكن أين اديز كل

 هدعيامنوكبالو ربخ نمدمالواديز تأد ب |كنالز از لاب رمضت هقئا ةمأ كن انت! ديزأ تلذوا ١

 00 نكي يرخأ "0 0 ِْ

 رشا حامل جلت تاق "انف ٌةفصان هه كنأ اندمو رتاونأ ا 0 لوقتو

 قترضاف هلوقنالكلذو رخل عضوم ىف ْلءاج لع هاله مفرد رضأف لها مهيأ تلقت و

 كانانإ د دهرا مو ةازاجمل فورحنمّتسبل لجلك ةازاحملا فورح نمٌىأو باودلا عضوم ا

 كن اينإ ديو عضومىف هّتعضو نافٌبرضاف كان ادا ادنزلوقتو ىذا |ةلزنعريصيف .فثرضت :

 اذا 10 نيحكلذكو كنأ ايلابا اوت ديسك اذا عفرافَتعفر برضت

 لع هرهطمو أرمضم لوعفم هعمنكوملاذا حتي لعفلات أمي رايك رافعستءاملا تناك ا



 ع د ندع

 د نش يعل ا لا اي حل حل ع

 يهنأ 2253 هد رات

 : لك 1 ا
 يع د ياو ناس ا ا ا ا 1 ا ا دل ا ع م

)39( 
 1 0 0 2 ١

 لوقتوديزاةرظنوكت الن سح نالت أ, َنحديز لوةنالثن أ ىرتالأ دنزلارمخامممّددحاو

 انو رظنوكتالنامزلا فورظ عسجبو لعفلاىنعمنمهفادلاةرظنوكف ىنتأت نيرا
 ٠ 1 .نذ 3 ع ٍِ ل 2
 دوةحالو ءازب عما نوه سل هنالصنلاالا همف نكي )ب مذ عجل مون اديز تاقناف 0

 تاقولو جي هيرمض أ انأف ةسعمما موب ديز تلقوا كن ىرئالأ « عنصأ هك + هلوق ىلءالا عفرلا

 تأ, نيح برسضأ اديز ةلوقرغ ىلع وكدهنا ىلع كل دياذ هفادمح ناكر ضأ انا قءاحاذاّدز
 257 , 2و9 ْ .

 هسياع دي ىذلا مسالا فب صنلااهميقراشخ ىرئلاو ممالاو يي ىبهنلاو مالا باباذه و

 نأ اك لعفللامهامغنا ىهنل اورهالاّنالءاهفت.الا تاءىف كاذرمتخ اك لعفلا ىلعّنَدب و لعفلا

 قتيتلاو مالا اذكف مسالا لبق لفلان أَدَس تأ هية لصالا تاك وىلو ل عفلاب ماهفتسالا فورح

 فو رحنالماهف:_ءالانماذ-هىفى وق أ امذو ارمذموأ ارهظم لعفلاءالاناع_ةءالامهتالا

 وربع لهو ىاطنم ديز ىتمو كوخ أ زأ كلوقك ءام.-الاالا هدعن ساو لعتستد قماهفتسسالا

 برشا دلاخو هير هأ ارعوهترمذا اديز كلو قٌكاذو ل عقبال نانوكمال ىسغلاو ضالاو بي رظ

 اًمآومابأ شالا دلاخامآوا وثهلرتشافارعامت أو هلتقافا ديزاَمُأ كلذ لثمو اب وث هرتسشا اديزوءابأ

 لهفا ةلزغعبئاغا أ هنالزكرانأ ل تقم ارمشنو ور عهترمض.ل اديز هتمو هيررعالفاركم

 هيرمضأ هللا دبع كلوقكاذو مسالا ىلع لعفلا يدب نأ ىبلاورمالا فنوكيدقو بطاغملا

 تاعفاكميلعلعفلا تي ع همءانهقرعتلهسطاخملا َتمنوءادتسالاب هتعفرو هللا كبعٌتأدتبا ظ

 الأ ءادنإلا ىلع آم قتيل هنرمذافديزتاقاذافدلنافسزام كلذ لثمو ردنا ىفكلذ

 هتيصن تشن اف أ دةمنوك. نأروال هنا لعل ءاذاذهفمقتسسم ىلطتغسر لف راكلا

 اديزكملعت.افكن اك ك_لع ىلعتشناو ماهفتسالا ىف كلذ ناك ايكءرعسسفناذهئتىلعأ

 امأق :رمصموأ رهظمإ د تبم ىلعا فم ناك اذادن رخافهناا دمع اوفتّثأ ميقتسو نكد و هلفاك

 كلوقكاذوارهظمناك اذاهلمك لمت واذهرهظُت /تْئشناو هنرمذافديزاذهكوةفرهظملا ىف

 ق2 و : ع 0

 انههءافلا نسح ىلءكاديامو سحالا, تح مث لالهلا اذهتاقكت اكهيلارطتافهتئاولالهلا

 (ليوط) رعاشلالوقكلذنمو اًدّيحامالكناك ٌلمح نس دي زاذه تلفواكنأ
 ١ يشسُْاسللظُسظسسلطلللللل 0

 تافناف هل اوق)

  ةعجلا مواد َر

 الاه نكيلب ل

 مو»نا ىنعي (ملا بصالا
 اديزتاق كناكوغل ةعجلا

 الا بضنلا بف برضأ

 هحولا ىلعءاهلا فذ نأ

 تب رضدي زوحن ف جبقلا

0 
 نسحأ بسصنلاو لكو
 مد.قتلا هت ىلسع

 ءاهلأ كلر نقف
 ءادّسالا ىلا ةدئاعلا

 ف اريسلا هدافأ



(07) 
 ديا اس ن3 0 882 2- 31 درس .ف و 3
 امهاك وات نيمحلا ةمورك اأو و مهتاتف مكاو الو ةلئافو

 . ب 221- - 3 9. ا 2 :

 كلذكو اريخ لع واف صو هئلعح اذاهن رسذاق لح .رلاادهلوقتو هدسنت ب رعل نم عمس| اهق :

 : 9 0 م : 2م 0003 : ! تلق هل 9
 مقل رداد كناحأ, نينا لوقتو الدروأاذ_هىلءاقوطغم ناك ذاهب رمضاف ادنزاده ْ 1 ولو 1
 هنال ادتبمناكتئشناو رمضموأر هظم ىلءانبمنوكبنأ ىلعهتعفر تش ناوادبزتدصناك || لوخدنالىأ ( زج 0 ا ل َ [  منامهرد هلفدز

 ىذلاو مهر دولف نتا, ىذلا تلقوا كنا ىرتالأ ءافلاب لاعف“الاريغنمهريخ لع ف نأ ميقتسس ْ نال انجيه هل ىنعمال ءافلا

 ىننأب ىذلا هلوقن ال اذزاحامناو زب نامهردهلةديز تاقوأو انسح ناك لو# مركسش ىننتان ْ وتو تق ةازاجأ ندم “0 ء.يحإ ك٠ اداء ٠مل 0 : ل ْ 1 ْ الو ضخ راسخإ مالكلا

 ملا دنرنيئدع لوقامأو

 هلوسقل هب وينس هيءاجاما

 لجوزعهلوةٌكاذ نمو ءازااريخ ىف لخدتاك هريخ ىف ءافلا تاخدفءازملا نعم م-هرددلف | 0 0000 0 54 2 .٠ . 5ك .
 5 و اسد هس د وه 0 - و هر 5هج » ) عد 0 هما ل هدد 5 ع - 007 1 :

 مهالو مهلعفوخ الومهب ردنع مهرجأ مهلفهينالءوارسرابنل اولبالانمهلاومأ نوقفني نيذلا ١

 / -ِ 2 وى 2 َ 3 : سس م51
 ثا دملاىنهمنالث امه رد لف ءاح لح لك و اص وهذّكم أبل حر لكمهاوق كلذ نم 9 نوزع

 ا :
 (فيفخ) ديرب ىدعلوقاماو ءازملا ||

 رو ء عدم س

 ديزهمسشنوةورظناث تنأ

 الاءزو_< وهو هبريضاف
 لوخد سسرانعم<ك اىلع

 ١ رظناففف تلخددقو ءافلا

 | ةثالثءوحو ىلء كلذ لوأتف

 'لوالااهل وخد يمص: اهيدارأ

 رعذم لعفب ثنأ عقرت نا

 4 ا ا 5 ىلا
 ريصت لاذى الر طناف َتنأ 5 روك عدومحاورأ

 ىحهنل اورمالا با اذهدتج رباب دشنأو د

 ايهكولخ نيلاةموركأو 3 مهتاتف مكان نالوخةلئانو

 ًادتسن وكم نأ نم هعانتم ال نال اوخءالؤه ىءم ىلع ىلع الوخ مفرف مهتاتف مكتافنال اوخ هلوةىدهأاشلا

 1 رمل اوءادت,ال !ىلعهءفر نأ ىد_:ءلوقلاوريخن او ءادتبالا ىلع قاطنف ديز زوحال هنال ريخ ىلءةيخاد ءاغفلاو

 ىلعةلالد مالا لعف ىلهةلخادءافنلاومهتانف مكتاف نالوحخ تاقاذابوصنملا ىغمىف هنال اهدباموءاغلا ا ىف

 ادي ز زاحولو عفرلا ع.تزاح بصنلا عمءافل اتزاح ثيح نف هبردص» نأ مالا مكح المالك !لوأر هقلعت

 نا ىئائلاو رهظملا»رمسغ
 رمظتو أدتممتنأ لعد

 "لهدإل تاوح افلا و اريخس
 هذه ح اك: ىلع ىتضح هاو بر ]وعن 37 تكتل ابكى اذهل تادددق وهن رضف دز راكلتب سضف هلع 2-0 مارب

 ىلع هيتأرملا ف صوف ثدعلل سا ةثود. الاكءركلل مما ةموركالاو يح ذم نمتإبيق ىهو نالوخ نم:أرملا | رطناق لحارلا تنأ لاق هناك
 جوزال ىتلاولهلناواهسأ واهب حدي رهن اك نييحلا لا امسنوةعركعضوماهعضوةمورك اتاذوعم || ترك ذاذاكلو فو

 ديزنيئدعلباء!ىفدشنأو * !تااحلوأ فارككتدهءاك ىأى هاك هلوقواهل |[ تنأسانلالاك ةعاحتاا
 ايل ب دا ابا ع روع مأ دوس جاور له نأث ااثلاهحولاو 7لاح ( 3 ا تل ا مت ا 2 6. 1

 ةدعنأم هريسفب رمضم لعن ىلءالو## تنأن وكي نأ اهدحأ ' هجوأ ةثالث لبعد .ردعتورظذافتنأ هلوقؤدهاشلا

 رمضمهريسخو أ دتيمنوكينأ ف اثلا هحولاو .هيىضافادب زتاقاذاب وصلا فهدح لعع وفرملإ ىف نوكمت
 || هيوييسنزببدقو تناكلاهلا لاق هناك 2م [دتممرخ نوك. نأ ثاانلا هحولاو ىظنافكلاهل !تنأردقثلاو
 ءاودرظناتنًأورظنافتنا ىنعمنالوهاك رظافدرخوأ دست نأ ن وك نأ ىد:ءزو<و#”الثلا 4->والا

 . ردقتلانوكنأزوحيو م ّمانف مكتافنالوخ لوقف تندبايمالكملا لوأب مالا قلعت ىنحل ةدك و مةدئ ازءافلاو
 | نمدالوار وكب فاح اوراعفب ناوئد هنوف. الت وملا نأ سمو تأ حاور وذ (ىنءمىلعتنن ااورأ

 اءاستاحاورلل عسب دوتل !لعحو راهن وليا ديرامغا وةصاخنيتةول درو وندةولا دحأ ىف الهلا ىلاريصملا

 َ هيف دواذاو همنريص ىأ ارصءهراهتلاولحوزعهلوقلثموهو روكي وذمأ هش عدو حاور وذ تنأىتعملاو
 ش كذا لءاقلا ظفل لع ىرعف مس دونوذو هذ

 ىوستواريس ثنأ

 اصخلم ها ادتنملا



1 2 : 2 

 2 فيرست

 فون

 درج يكن دش ومر يدع د حس ويشد ةيج

 1 م 4 و 5 م - 0 1 5

 ا و ا عر ا م
 نك ا اا ا ا ا ل

0 
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 هري_سفتا ذه" ىلع هنأ ىلع ٌُبصْمب ىلا فبوصنملا لاح ىلع قربى ذلا فنوك,ن أ ىلعمناف |

 دقو رطنا فىذاار مضلل امسالاوهو عوف سه هيدس نمىذلا َنالر مذ ملعف ىلع ّتنأ عف .رتلوقم ]|

 سائل !لاقوديز سائلا لاه ”ىثلناسنارك د اذا لاةباك ٌكلاهلا تن هلوق ىلع تن نوكي تأ زو

 ريشُتامناو كلذىلااتحنالو هسفننىلا بطا مالو نال كنالاذهرمضت نأ ىلع نوكيالو تنأ

 اًضأاذ- هزوحو مقتسستنأاذهتاقفهصخىلا هلت ءرساول كن أ ىرثالا هريسغىلاهل

 ُلِودوةعاط ىلاعت هللا لاق كادهاشتا ثياموأ كلت دبام كادهاش ىأ كلاد_هاشكلوق ىلع

 ل ةعاط ىلا هناكنف دري اذهل هج ومسال همت وكينأانان 00 0

 >2. ا 5 3 و 2 هَ

 سهالا ةلزئعءاعدلا تأ لاو 0 لثمأف زرعم لوقو ه-ءاط لاقفري_2كئارمكأن وك وأ فورعم

 هتذرفغافادنزم-هللاكّلوق كلذو جنو أ أ لاقي نظم هنالءاعدليقاهناو ىيتاوأ
 2م و <

 نال ٌسعلا هملعهناصاديزو هديهّللا عا واياد هلا ارعو هنأت لصافاديزو

 (ليوط) كمَداا دوسالاوبأ لافو هدي هللا عطقول اًديز ىعمهانعم ا ْش

 لعق نعهنلاءازح لكس هي. امهالك احلا الك كارسإ

 دب ذاَمآ لوغو ى-ل او رهالا ىف مقدام هيف مبةن و ىرهنلاو هال ىفزاحام عفرلان نرمهشزو#ك و

 ا رعد أدب هز تيصالاءدحوامقس هي اعّبص0ّ !ىذلاَح رهظأول كنال هلامقسفا رءاناو هاد

 ةنماف ماكل انو هيلءمالسفديزان أل وقتو ارضفاديزاّمأ لوةناك هراهظإةةزنع هرامضاف
- 

 د اوّل اودلجاف ىئازلاو هي "الا لح ورع هلوفاَمأو ءادتالا . عقر اذ هنالديلععتا
 حمص

 همو 5-2 هه

 هنكلو لمقلا ىلا ه نافاس جدتها الا ىرالاو كاست رند ةدلجَدتام

 لَكَ ٌمضوامناف انكواذك ايفل لاف تولد تت السلا ضل

 اىهوأ نام صَصقلا نءوهلوق ىلع هناكف ٌتيداع او زامخ اد عن رك و ةدعب ىذا |ثددعلا

 هنكفاّرلاو هنا 91 ثاذكو معا هقاودو عضو رام الا/ 3+ ل علومتز منة

 سل ة دست س جو55 2

 ضُئارغلا ىف ىنازلاو ٌةينازلاوأ ىنارلاوُهَماَرلاضئارفلا ىف لاك هاَمضَرَمواهاَرْ اهروس لاك امل ]|

 . كؤدلادوسالا نال ب املا فدشنآو
 لعاعىنعمتلادازحالكت د امهالكق ايخآ اناكناربمأ 5

 انو بايخ آش ب رقءارمأن ميلر ف صو . مدت هذمرامءرسسف ل ضرامت اي لك بصن ندهاشلا
 ءازخلا نسحامهلاعدةهيلا



 ااودهل أو-3)

 (حلاه-ح ولا ناك

 رامخالا ناك ا ىدد

 بت ماهفتسالا فلا

 ناك اذطرشام ىلع مسالا

 سصعألا ىف لاوأ همسصت

 نانوكنالام ال ىهنلاو

 هدافأ لءفهالا

 قاريسسا ١

 . مهتاتفيكناف نالوا « لافأك عفرلاامهيف ىضمن أد عب ل فلا.ءاعنا اودلحاف لاق

 ةفرل

 مكملع هلا ص رفاصفو لاق هناك ُهَ راسل ْ اوقراسلاو كاذكو رمضملا هيف لعند عب لءفلاءاخ

 .: صسقدعبايسالا ذه تااجامتافم ل فاس ةتراسلاو قراثنلا وأةقراسلاوٌقراسلا

 اذهىرئيدةو ا 8 مكمان ًايناَدلاو اذ لْسو اذه. نمو لهل و ترد

 هبىصوأن مث ديذ كأي زلوقت م ىدو وأ ءأم 5 ,ريزت تنكس اذا اذه ىلعو رعود زق

 لعد رعلا فوهو فازلاوةن انلاوةقراسلاوٌقراسلاو سانآر ةدقو همرك وهلا ٌنسحأ

 ىسبئلاو مالا ىف هحولا ناك امناو عف ةرلاهءارقلاالا ةماعلا تن كلو هوا تترك ذاع

 ماهفتسالا فا ىق نوك, كلذ ناك ذا تح و أهبفوهو لعفلا دقت مالكللا د نال ٌتصنلا

 دقولعفلالبتثداََو رجاهنال فورم ارئاسقرسالا عدت لعفنالا نانو كبالامهمال
 ءىهو ريما ىفءازحلا نيف توكيدقو امال نوكمآلءاز 1اوءاز اراد نون دع ىعمرص»

 ىلا د لاو اها رج تير ءاز طافورك ةبحاو

 فن جافا 1 زا فورحدمبلعفلا فذ عاج هنمرعفلا فذ حقب ءازهلا قورح

 نالهيرض|اديزتلقاناو ءازخلا قورحاهتع هال لاو و روضات ولعفلا

 00 لقال نا ةوكنالىيملاوهالاو آن مةلدالز !رومأملا وءاهلا 3 أوغشمدب ا

 رهظوما ا رامخالا

 ىندلا فورح ىهو 5 ىهنلاو حالا فو م رجأفو ربان اذهل

 (|فو ةورسوفناالا نأ 5تابحا و ريخنجنال لعفلا لئن ملال نيت ماونتن در دوو عسش

 ْ ٍبجا و قنامنالامفءاسمسالا يدسقت لب نيدحا اوريسغىرهناا ومالا نأ اكو ةمجاوريغءازملا

 1 ُكلذو ناكدق هلوةفالدنءىمتامنا راسو هامناءازاوماهف_سالا فور كت سلو

 ٌتيرتشا ارشدالو هيٌترمارعألو ءانأتبقل اًرعامو هشلتاديزالو هس مضاد. زامٌءلوق

 ا( دكلاف انو رعمامساوإ دبل ذا هيراشاتأ اديزامتاناذا كل كجو ١ ود
 ) لب وط ( ىرذعلا

 ردفان كرتين هعايضاذالو « هلال هته لال اذالف

 ىرذعلا مرشخن هيدهاماهفتسالا فورحىرح تر رحأ فورح باراذ- م هتمح ربا فدشنأو د

 رقفلا نك رتب نه عامضادالو 5 هلال هنبهلالح اذالذ

 ارمهتموأ ارهظم لءفلا ضقت ق: !افورح نال مدقت رام ىلع لعفرامضا, عامضىذو لالح ىذ بصن قدها

 ةرققوهعاضلاةافشاربق- فلا عت امخلاالو هلالخل هبي دل اللوقمف قااللاهموعوارانملا فصو

 لاوو 2
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 (طنسد) ريهرلاقو 0

 مه ةجاحاذ سكى لراذلا »ع الو سدنألا ىدباهريعرادلال 00 4

 (رفاو ( ريرجلاقو 3

 دودخلامدْرااذاادحالو هي ممله رَْفاَسحالف ظ 3

 ظ ادب بجاو قن نال ماهفتسالا فل ىف نوكب تاك ذا ىوقأ ف عفرلاو تعفرتئشناوأ| ٠

 ئ َْق وسل هل ازاعام تلعح ناف هبّنوشام لش م نك نأ نأنغلس مو نهدعبإد:ملا ىلع قبو نمدعي .

 | تلق كناكعذ هرب لعف زخم وهأم همف ل مك تأ دعب لعفلاب“ ىحن كنال عفرلاالاز هيام ا

 ] (لبوط) ْ ىليقعلا محا لم لوقاعفر تبل اذه ممضعب دشن دقو 5 ؛ مدي سيل 3

 فراعانأَ ٌىمىفاون م 10 ٌكمنمّلزاسلل هدرا '؛ 1

 رم و 00
 ١ 2 اوعردقو 0 اوهو « 2 4

 (طيس) ا كاهل سيو 1

 نك 1 قليكوللا لكس لو 5 مستمد ىَلاواوُصْمأا : *

 (ديس) ةتاعنرخا شهلا[
 لوذمءادلاءافشاهنم مسدأو 3 اهو رفظو ىاداءاغّلا ى هه

 أ كوشك اليم نارام سيل ىفْنَأ لعلمك نأ هجولاو دلو َك ررعلا ممسك اذه 3

 ٌكسملاالا بطلا ناك موك ملاالا ُبيطلا سيل اق مهضعب نأ اومعز مهنألا ٌةيهاذ هلل همن 1

 هلثمىف ريهزلب املا فدشناو ا 1
 مهصةحاحاذتلكولرادلا» 6 الورسنالاىدمباهربغرادلاال

 اوريغيف اييفمهريسع نهفات وأهلها ل تاخر ادفصو مدس نقتاملعلمقرام تارا 0 3

 نهتدهعد نمدعب اهريبزلاهتدهعاكران الاديقأ ىهىأ سنالادعيىورب و اهموسرواهرا !نمدهعام | ٌ

 || تياحأو لاهسمسأا مراد هءاهتداؤاهتلاسفاعتفتولت م سانلا نمد سنو نس ىس انا 1
 رر1 ب املا فدشنأ او اممدامن 0 ٍْ ٍع

 دودحلامحدزااذا ادحالو و متل ه«ترخفابسحالا 4
 لعفل !ىنعم ىف هنادي كرش ل الص اولءفانهردقملا لعفلاوم دقتام ىلع لعفرام أن بس اند
 مهل بكت لوقبفىدع م:نموهوأ+ نب رع بطاخع هوحنو ههترفام->ترك الو ردقتلاورهاظلا

 ثيدح الوم د_ةكا سل ىَأر خافلل سانل اماحدزا دنهل علوعت فب ىثدج كلالو هنو ورخفتابسمح |||

 ْ اهركذ نع لذ ىغاناهريسفت ترمدقان اس امض باملافدتناد# |

 (ب لوا عويس © -9)



 هلوذامأف هلوق)

 َئش 1 انا ىلاعت

 ( حلارده هانقلحم

 1 نأ متعزدق لئاقلاقناف

 ىقبصتلارشخا ملفرب هلا

 ١ ردق هانقلخ وش لكانا

 | ىلوألاعت هلا مالكحو
 0 0 2 َر 0 ا د 5 5 : 5

 ىل-ع هلالد انهه تصنلا

 | تاف عفرلاف سلم

 | رد ءانقلخ 'ئئلكانةلحت

 ع. 5 4 /

 ئه اتعن هانقلخ وكت

 نوكالو لكلاريخزدقبو

 ١ ءامشالا ىلخ ىلعةلالدهمف

 نأ ىلع لدا ا لباهلك

 هفلح اهنم ةةلدنام

 هأ 0 د

 5 5 ٍء ا
 وهو هريسخ عضوم ىف مالكءلا اذهو انأب لعفلا تاغش كزإل هم ةادبز تس تلقا اك كانك ّ

 || اذاف نكت الف ناصف يع ةغلىفاموماهفتسالا فلو هدعب ىذلا مسالا ىف لماعهنالىوقأدمف |

 ْ 2 ا ا
 ىدملو هيسد دو رعانأو «-ةءقلدبز نإكلذكو ىوقاوهفى را لممتو لصفت كذا عمجا
 21 0 - 5 ب 1 1 .٠ ا

 5ع | اا هوءارقل د مصل و4 هج 2 8 0 ل
 لوقتو ةنسلا|هثالفلاخنالةءارقلان أالا مهاني دهفدوكامأو مهضعب ًارقدقو رمك ىلرعوشو َ

 اديزَتلقاذاو مالكلا ندم ناهبورابخالا عضاومىف هذهامناف هلوعفع تنك ءانغتساك ||

 1 ظ 9
 | سل ةلزاع ىهىتلاامتناكناو هّسقلادنزَسَصَ نءل اوقىفالا ٌتعفر هنيقلديزانأامتلقناو ْ ِ .: 1 0 5 . هاهو

 م هو

 هءوضص 5

 دك 6 2 ا 3 نا
 1 هدعبئدتبام لماعهمفلعدق مساوأهدعنئدتب مس ادةبم مساوهاسمن |هنالدب تر م هللا دمع ا

 || هّشرشاديز ىلعءاجاهغافردبماَقلَحْىَتْلك انإل ورع هلوقامأف هريخ عضوم ىف مالكلاو
 رو رص س

 : و دو و و و 1

 فورحو ماهفتسالا فو رك اهدعيامس صني ىبلا فو را نم سلهنالهممقل هللا دمع تنك ا

 لؤالامالكلاىلا حضي م هعفرت وأه صنى شف لستم هيك ذ لعفب سلوا ميهبسّشامالوءازللا | م وج

 اد ك1 اك تافولو قلط: مهوب هللا دمع ناك كإ اوقك بصي نأ لان اممريخ عضوم ىف ْ

 آ 000 0 الاذاو الهفوامادلات ممم تصأو لوعقم ىلا ذ فنادق هنالت صن ترم

 َنالديٌثر سههنئادسبع مسح كلذكو لمينأ ل مفل اَعنَمو ءلاخأعضوم ىفراصد فدي برع

 0000 1 ا ا تحرللاىلا حاتس الث نك ى عوفوملا لت: عتوصتلار ماا اذه

 ٌتنكٌل ودب نأ دازأ امافناك ريخ عض وم ىف ناك اكهريسخ عضومى اذهامنافإد-ةملاجامتحاو ْ

 هللا دبع تي قالاقامناف ورعهبرضتديزوهللاكبء ثقل لاقاك ىلاحهذه دس رسما

 لعقو تلعن لوقي نأ درب موءانعم ل ثمىف نوكمل لوالا ثي دا ىلءهفطَميلوهلاس ذه زو |

 مالكلا ىنغتثيهبعذلا لوعفملا لانك ى لعفلاذ ميل هنآ ىرتالأ لوالا فهدا كاذكر

 و 2 - ب 5 ِ 5

 0 20 0 2 52-- 2 ١ 18 ا
 1 هريخ عضوم ىف سل هنالهص:. نأ هلوعفم وال عمال قائلا اذهو لوعئمهنأقلوالالا< |!

 كلوق ىلع همسصن.نأالا هع_ضومقراصوهلوءغمنيد وه لاح دقو ب صنلا همفرات فسكت

 اذادارأامديدارأامنا هنأ كلدن مالا لوتدفدتر ضأهنادن عت لعدةكلذلثمو هّيرضادبز|
ٍِ 



 0/ه)

 داولا رت كلذكو كاريشالا فورك ىلا ىلا ثلا هيمتضيانع تسلا نالكوثءإ,ةنكحبم |
 (ليوط) . ىدسالار ارا وهورعاشلا لاقت صنءاشناوانههماللا لوخ دكوه لوالا

 سمصر5 صر ج54

 الكاكوا ار شام ل تر 0 اهم َدَصَع تانلاآولو

2 0 

 (زج») 02

 35 اسنأ ىلعلوبلا كَم «ابناميرده ترك دو 0١
 م-رزلوص .

 اخاف 2 مالو لوالا سلوا د.ك وب مسمال 82 الكل ذكو كسشم سد دلئشدالو هريسغب هنس 02

 نعَترْض نوكيتأامإو همالك لردتسامىمتوأ ٌطلَغف ها فار ارع تيار لوي أدانأ 0 '

 ىدسالارارللا ضن أب امل افدشنأو 0

 دلكلكو ار تتشام ]م ترزح # اهلم فا ئيطع فا اج اراك ١ ا
 زوال ل صفنمريمذ هنال كابادعب هلع تن كمزل هتلثماذاو هدعبأم د رسف لحفراعان ُكابابصت هيفدهاشلا 5 :

 نالوقنف اهم علطمضب الذل دش هيهادفصو اهاثمَك بضع تضع كانا راق لوقصوفلك لعفلا هلام ١

 رد ارو و كالكسلك اكو رحت كا تعرض ةتاباقام ىلع تررعف كاس ه> را شكلا هتشاشسوةبطاغ |

 وخامس م ناكم لدم مثالا فلمعتس لعفلا نم با اذه هت زبايؤدشأو

 اهئاسن ىلع لوملا كدعو 3 اهئامدردتعت ترك ذو 7 َ

 امتامدالءاملادو رون أه د هعدعب ةهقأن فصو اهناعرت < دلالامش ال دنقت نملدملا ىلعاهتامد يب صت قدهاشلا | 1

 هبراثكت نيب رهاظابئاسن ا ىلعاهلون رثآو +:بعب عضوموهو ودتقت ءامدر,ترك ذلوقيف ةالفل اقريسلا

 "يكتاعسوقهنمو 5 5 4 اىلا برمض, نأ لوم ١١ كتعو هرفصتدتشاو ظاغواهاورثخءاالاهدورولقاذاو

 نبتسم قرع وا احاو ه.هديلتواهروهطالتخاوهولوملامعوىوربو ترمحاوتمدقاذا

 قالاوذخملا |

 ْ ني الا كلذناكسلْبتمممالا فلمتسي لعفلا مجاب اذه | 1

 ْ مهئماسانك ع تأ و ا ا ومهرتك كفوا اركلوقكلذو قالا

 .: 1 م اردا رأ هنأ ىلع نيهجو ىلع ىحاذهناهلوأاههوجو ُتْورَسوهَصْصْنهللدبعْتيأدو 3

 ا ةكالا دعس لافأك اديك ومسالا ين هنكلوا هاو ءوجبو ٌتفرصوك دوق أت تيأروك موق 1

 ند و<االوقورك. ذيلهن أك ْ لاهو هفلاَتقماَر 0 ارسلان كر[ لسور نع هلوق كلذ ند كإذهايشأو نوعجأ مم

 ةيح وسر كتلاضا

 ْ نين أ لود م كموقت أد لو ةيف ماك نأو هوا رك تاكد الا هسجولا ىلعنوكيو

 ١ كنالدز ريغ بالو ءانأ در : الوقت تأزوكالو مونماسانو أمت قري مسمار ْ

 نوكيا ماَرعاديْرسم اراب زكيانر ماما درعرا كراس | ١

 ديزردة:ىفارسعماأ !

 ا تبل حسام لا لعهقلو لجو رع هلوقرإ شم 3 رعد لوا ا ارعلعجو اف ا

 لدستمهلوق)

 ممامسالاكاذناكم

 لدباانأ عا (خلا

 ىلع مالكللا ىف ءىحاسا

 هنملدملاناكم نوك.نأ

 لدبلا عضوو «تملدبملا

 هئاخغلا ىعم ىلع سدل هناكم
 نأ ىل_ءلب هتدئاف ةلازاو

 نييمريغهسفنب ٌعاقلدبلا

 تعلا نان هلك

 اندم وارسعشتبت ب

 هداقأ لاعد_سأف

 قااعسللا
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 يذلا دكا لاعرحلا :رتاوداع من اال لكني زك اغلا نم مج الالم هيلا عاطتسان 1

 هلفسَأ كءاتم تعب كلوقبابلا اذهنمو مممَنمَن ماو وُفعَصمساَنيْذَاهموقَن نماو ريكس سسا ١

 هد عام ندا هالعا قاما نع رد رتشاوهالعأل ق ْ

 امئاكمهّضعب سانلا برضو اهزابكى فَسْن مَنَسْحَأ اهراغصْكإتعَس ضءءنملعأ |

 ادت َنوكسف هنلعاسنم سله دعت َّن ,ركذامّت الب صنلاالا همفنوكمآل اذهفا دعاق مهّضعب 1 ْ

 هضهدىفناك ءاَرشلاَنأو هالعأهعب ل.ةناك هلفسأ هع نت عز لعفلاتعن نموهامناو |!

 لذدبملا نمو قاملاريخ لع لورابكلا همة سن منسح ان اكراغصلا همقسو ضعن نملسعأ 1

 تلج كن الاعوؤضصنوكنالاذ_هفاحو رطمه-ضعل واع وف ىف ه-ضعل كءامع ترسم كلذ نم و ْآ

 عفرلازاحرورللالاح لهل ناوإ !دقبم ىلعام نيمو هدم اورورآلالا- +_:ةلعذرو ,رأاىلعتنعتلا ||

 موهصعل نب نلوم-ميو مهعمعص ساملا ىف ت”لووق ىذلا ىعللاب ىلا ال0 تن سالا اوم وق فعن ساثلا قاع كلوقف ىذا علاثندطا ىف

 مهسضعب سانلا مد كااوق ىلع ضعبب مهّصعبسانلا ٌتعفدكلذ ىلعو نلوعفمكاىَدعَتي ||

 : - 9 ة5ؤئم . 5-5 - 1 8 3 0 2 1 3 :

 ك_عاتمترمكاذكو ُكعمههتح رخو ٌكعمهدح .رخأوان د_ةعنمهتمهدأو انذ_ةعنمدن ا

 ىذلا تلء جامد ىلءالوعفم هله ف ضعي مهسّضعنم قوقل تلطراو ضعلن مهسصعل ||

 ليثتتلا ىف هنأ لع ليا كنس حرت فوق مالو فس اا هالعأ ىلع هذ -سأ ظ

 نيرا تككص كلذلثمو بصن عضوم ىفهالعأىب_عف هالعأ ىلع هلفسأك عاستم لصف ]

 01 | دو رح ا يهدد انارخلا لطي نم كوع فم نال عرش الاامهدسحأ |

 ايوصنم ىردتلك ارو رحت هنمىرحتلماذهو ضمها هلل ادار جزع
 كلوق ةلزئسع ناك وطقم انا خطعحلا ارضع مب تقولنا 000 اوقكاذو |

 ٌتلعَةتاقاذاو ءابل ازرع تينغت سا ثلعأ تاولك الا مهضعب ساس باعذا نمببَك

 | ءانعماذ_هفممتوقهةيعضسانلا ٌتفْوَتواَضعب مه-ٌّضعب سانلا ٌتمْرلَأ بابلا ا هنمو 1

 0010111 تكد لشلا ف تلقا اك تمر كلوق ةلزتعانههعابلا لودسدو اضعب |

 ْ كاتم تلَسكاذ نم و ب بوصنمل ا عض وم ضع ند :و ضعنىلا هلوقراصو هلق

 |3035 5 ع - 3 ع .٠ ع 2

 أ ْ ااا ] انوهو لوألا هلع ىرجام ىلع تالا بن رح او الو عفمراص تفوح ثمر تاق :
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 ه2 مه مد كوووو هو م 2

 امد-مموقتايب ء.ةتدتحراو #2 د كله ٌكلهدوله سقناك اغ

 (رفاق) محو أ لمن نم لجرلاقو

 بيطل !نةد.علبصلاو عقرااقافتا هحوداناذه هتمخ رببابؤدشتأو *

 010 ندا دنكلاو * دحاوكإه هك اهسقناكاف ا

 نسقتيلاف فر دعبامف هيخو ادتيموأ سدقنمالدب هكله ل عج عهيضتودحاوثإم عفرؤدهاشلا 1
 مسهناينب ميت كهاظفازرحو وأم نريسجوه#و للاكل وقب :خورمرب فاز دم ساو ْ

 مهب هرعبهدو ٠

 وص م و

 ْ ساس: !تلع> ناو ضعبب مه معد سانلا ٌتعفد كلوق لعبا ىف ىرسوءابلا ىلا تتح | ا

 ْ قىرخاك عف ةراافا اركدح ىلع لا ف ىرباسب مهشعبسانلاعفدنمّسعتافناعاف |

 ْ تاعأاذاا 11 ذام عج كا ذكواضعي مه صعب سانلا ع عفدّشل اوقوهو صتلا ىفدا رحم ىلعل والا[

 ْ م هرج أم هدوسأس انا ةقفاو 4 نم تيك كلوق الذ نمو لعفلافءار < ىرحردصملاهنف | |

 86 رب ضعب قوفاهضعب هيا عفوت عمم لوقت مه رحأم هوس انا قاد كلوق لع ىزبأ ا

 1 ىلع ضعدق ةوفاهضعت هباين ”أعافبإنم تبع لوف اوقتو ضعدف ةوفاهضعب هاي .ثعقو كاوقىلع

 ْ كانا هىف بصنااو عف رلا قاف ل واذه ضعب قوفاهسعةباسأت عقوأ اوف دنع

 1ْ عضوم فا وفتلعجاذاض عبو ةوفهٌصعب كءامم ٌتيًأرلوقت ع :رلاراشخاو بصتلازاتخلاوأ ؤ

 ] ضعب نمسح هضعل عانت انتل اريد اوالا تلعجوإد.:رلا ىلع ممل سال |

 ١ هود وأخ ورطم هضعبك ءانعثر رهن اوقةلزأءالاح هتلعحناو نسح أ عضوم ىف ٌلوفو

 0 ْ ضع نمسح هّضعبكءاتمٌتيأر تلق تئش ناو هند أش «ملع نيت كنال هّدصن عوق سه 0

 0 كن ترص تادأكنال نياوعةمىلا صوف كلا كاتم ّضعب ثأر كلوق ةلزنع نوكمف 1

 هيل هوب ادي ز تار كلو ةدد وب لحال قرأ اذهىفمفرلاو كعاتم صعبت يأرتلق 5

 | انههر +الانأاك ًادنبملال زالاوه رخل الا عطلة 7

 0 ول>و ع هلوقاعفرءاحامخ كح ىف ىرعوهفتيصتناولوالاادتيلاوه ||

 ا باقوفا رعب قثوت 0 ا نك

 نب ةد عا هلوق (

 ىاذكه (بيطلا

 ىف و-ثو ةضست

 نبا ىرخأى و سوماقلا

 مصاعف هل مو سطلا

 قنكل حاصعلا رممدخو

 نب كلام نب ديز بييطلا

 قاشو نسل ا
 نس مسح ىلا هماسسسأ

 ررأل سم دبع
 هميم ا
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 ا ىل- نيش امو 3 اعاطن نأ 1 ىد رد

 ا . لدبلا فرخ لاقو |!
 اعتاطَم كا 7 اعيابتنأ هللاىلءّنإ

 ةثالثولف ضعب ًقوفهّصءب كءاتمٌتاعح لوقو ل افعال نسحىرعغاذه

 ىلع هّضعب ل وكعاَتم تاهل هناك لالا عض هوم ىف قوق تلعح َتْنْشنا لا قد و ْ

 000 ل2 هس تلثنآو نعلاتب ةرف تيار كلت تلعفاك لالا هده فى[ ضع |

 تلقاذاك نأ ىلع هّمدن تئشناوبلقل اةبؤردن رت تالفهج و نم نسح أ ههجواديز تدار هملع ْ
 0 5 م لا 0 3 ل ا

 نال ضءد ّق وقهصعل كعاتم ثمعل !1تاقذب اكر دصمف تمقلأ نعمه.ف لخ دن كءادمتلعح

 ىلع هّضعب كاتم اس كلوقن : ل وه وضع ىلع هضعب كد طك كرعلا 1

 0 |عضوم قس لرخ . الاب كلو شفر رخ "لا انفع نرخ كك راى :رش ضع ٠

 اناقة كلو 7 الامه د أنار لص كوة ىفرخ رخ ..الا مسالا عضومىفهتكلو لالا ٍ
 هّصعن عانملاثحررط اذه لثمو بوصنم مسا عضوم ىف هذم مسالا ديزي ُث ره نأ كء الاب َلعغلا ْ

 7 رو شل و لنهر كجم 0 ناو هارى را نال ضعد ىلع ٍ

 7 000007121 توج نا كاثلاهحولاو ضعت لعدم تدل ل هو لجو رعأ|

 عفرلا بوف ضعب ىلع هّصعبك ءانم تاع لوةتريثك يرعهيفاضبأ ٌعفرلاو ضعب نمّسحأ |

 ضع لعمهضعب كموق ترو ضعن ىلع مهضعب كموق تيك ألوقتو ٌتدأر فاك ام ىلع هيف ٍ
 ىلع مهدعل ك موق نزحو ضعب ىلع مصعب ك موق ىبتاقاذا لعاسفلادح ىلعادسهّس» رحأف ٍْ

 مهم موقت يكبأو ضعب ىلع مهّصعبكموق ٌتنْزحأ تلقاذا كنالبصنل انوه هجولاتضعب |
 منخ ن ملح رلباملا فدشنأو *

 اعاضم ىللح ىنتءفلأامو * اعاطب نا كصأ نا ىيرذ

 هلام فالت ا ىلعه4تلذاءبطاخع هيلعىنءملالامقشال 4_ةمالدب ب و.صنمل اريهضلا ىلع مال لمح قدهاشلا
 الودملاباستك !ىهفالتا ى ىننممأد لقعلاو زيت اةعجو لاذ كر عم ,طأال ىناةكلذ-ءن "يل

 0 2 ون ؤباملافدشنأو 22 عسمضأ

 اهئاطءيضوااهر ذخؤت ب اسامت نأدتا ىلءنإ

 ! 1 اك 1 نمنيه-ولاد>أ الا نوكتالذ ةعبابلر يسفتءىبتوأ هلوق عمدت ذل حباب لعد وتر اقنع

 بصنراكبا ف ذ> الف هتلاوىلعن ا ىنءماو مسقلاهّثاهلوقبدارأ اراو ةعاط

 ديسسلا

 لع

 اطلاع
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 اممم مسلسل ل بي ببيبيبيببيببح حيب--(ا((-إ_--_-بإب---|إ-- -للسساساس اشنالللا

 وو ا ل أَ
 ْن اوكمق ضع ىلع اهصعبم_هداسحأَنأ الون دوعاف ضع لعمهضعي ل ىةةثأد در ضعءبىلعإا

 مسالا ىالعفلا تلو نافاشعي مهشعب كوت ىيلوق لعشر كنكلو ةسْجَولاٌعفرلا ] 0

 ناف اديز تره ءانعمو ديز ىلع تر رم لوةثاك ب وصنم مسا عضوم ىف مالكلاو را فرح ْ 3

 كلوق ىلع هّسصن تدشن او لو الاريغوش لوعفم عضوم ف هلعصلو لزالاوهرختالانالحولا ||

 : تنسو مهرثك أكَموقٌتءًارلوةتدقكنال لاخسا ىلءادعاق مصعب وامئافم هدب موق تح : ا

 هدلا هذان لوعفمىلا ىدعتبامميناك ناو الاس نوكيام همم أ اذهزاحاذاف مهَضع موق 0

 اذا رثكأوهن رعأن اال كك موق تاجر كموقس تق اكوأم_ثولبق ثا اك هال ٠

 دمحىل رع وهف ىصألا ىلعهت رحأناو ًادس تأ قالاوهرخ "ايلا ناس ٠

 مسالا ىلعَّنوعَجب ًاىَرش اكرسالا ىلع كرش ولالا نمر الا همفُلَد يلعفلا نمباباذهإ ِْ 7

 اانا لست او رطل اسواق ا رام هيلو نر

 9 0-2 2 و 2 35 و 7 : ا

 ْ انرامر نطبلاو رهطاادبزب رم تاق تدصن تْنَداناو اديك ون نيعجبأ ةلزئعمسالا ىلعاك 00
 ا ا و 1 7 0 ا ا 3 1

 || ىلعبلفو ليحل اولهسلاىفا اورطمم-مأ عملا هئطب وهرهظديزتلقو لسحلاول سلا

 || تببلا ف تا دءانعمامتاوت يلا تلد مهلوقاو زاحأاك اذهاو زاجأ مهتكلو نطبلاو ,رهظلا . . . 2 0 0 .٠ ع . 5 -

 هطب وهرهظوه سلف تلقوا كال فراظلا ةلزنمانههٌُبصتنملاس لو لعفلاهبقلماعلاو
 1 ٍِ 0 اب هم ى 6ع 5

 || تلخدز علك نطبلاورهظلاو لبجلاو لهسلاريغف هوز لو زل رهظىلعأيش ىنعتتنأو أ ٠
 ّتبيلا ٌتلحتد ل_ثمىف نكامئالا الا تا دز عملك (0) هدو اذفاذهزافهتلادسع ||

 2-2 1010 0 ه2 هو و )ءش - مرج ٍ 03
 1 || ىفاهاىسعْت أ 6و ءاممالا نماهريسغ ىف ث سل لاح اهلةو دع عم تدان اذهْسَصُحلاو ]|

 قالازالا قر فدخل | 53
 همت هتك لا نك امالا :

 -5 5 ءل5-و

 فرحاوفذح ممأ ىفاضأ اذهريظنو ءايشالارثاس ف نوكت ل نانا ودأر ,وغلاىدعم-هلوق

 نك امأالا ىنعملّوالا ىت_عمنأ الادب زنءديربامغا كاذلافادنز 06 :مهأوقالا نفت

 ىلعو لددلا لع عفر تش ناو عرضلاو عر زل انرطم نولو ةدممن أهلا هجر ل لها معز و

 نآوالد,نوكينأ ىبعزاحلحرلا وُدَملاَدبرَب ريا اد_بك و نيعجسأ ةلزنعهرع_صتنأ

 ا عف :رلا ناك ضع نم مرك ا مهضعن كموق تمكم أو ضعد نمل ا مهضعب كموُق 0 2 ١

 ا رهظل اك زد برص و را وهروظدل ار ددعب برص لوم وقت :نألدَسلاف ل لو فمهما لعفلاب بص

 اذكه ملاهي رعأن االاهلوق
 هر طبض عمؤمسنلا ىف

 ةراسعلارر_هضلو بصنااب
 هر رومي 2 ٍ

 تاخدزمجب لا“ هلوق (1)
 زب ل ةخسن ىف هلا



 بوصنملاىلا ةصاشءامسالاهذ_هىفدفن امنا لعفلا تالز_سح لهتيصنناو اديك وكي

 مهام دورعب مهاتعمسدقومريسغق لوقت رعلا عمستنأالاّرلا فرحه :مّسفذسحاذا

 تُئشناو رخ - الاه حولا ىلعو فرظأا ىلعراس لاول للا كموذ ةرطم لو نو انطبواروظ

 مو اكل لو اصور ملاقاكو راهتلا اولا هيلعّديصلاقاك مالكلا ةَعسس ىلعهستعفر

  (ليوط) ررح لاك

 ماني ىلا لامو تسمن 5 كسلا فَناليَع م انتل دفا

 رعاشلا لافاكو مسالا ٌضعبَللالَحاذهلك ا

 حاسلانمتومرعق فلدلاو « ةلسلسو دقق ىنفراهلامأ
 بانهتتنإو هّسوأ مسالا [عجوأت وتم فوج ف ليلا ود بق فزاهتلا لعب اكن
 ظ اكمدضار عت دأرو مهرثك ًاموقلا تار كلو ىلع مهلهس كموقرط 0 ةتاددعب 7

 (لمك) ” ع الانا
 سمس رى تك ود ومد كوع

 داوسن نيعم همبحاحام دلع كهل ناك ةارسلا قم هد كو

 هلك 0 0 رباا

 ريرح مسالا لعىرجب ولوالا نمرخ "الا هيفلدس لعفلا نماء اذه هتمح ربا فدشنأو د

 متاشىطملا لسدلامو تقتو د#* ىرمملا فك اليغمأ|ءانتملد قل

 نامدا فلذع هنأ فصو ليلا ماس ىطملاام وىدماو ازاجواعاستاع ءونلاب ليلا نءرامخ الا قد_هاشلا

 ىلا ئصنالف مؤ ىفةدئافلا نمو>رئاملهنود هن دش بصنو هنعماش نمكلذ ىفاذمولد لاف ليللا ىرسمةإ صاؤمو

 هلثمفادهشتسمباملا ف دشنأو # هلذعو هيف همول

 جاسلان متو فوج ليلا * ةلل وده ىفراهنااامأ
 فصو ازاجو اءاستا توكمفوج فهرارقتسا,ليللانءو ةلسلسىفةنوكيراهنلا نعورامخ اىفدهاشلا

 00 ا دانس ةرفح تملاوة فوج ةيدخ ليلا عضو وتلسلس فلوو را ملا دبقب اسود

 1 باميلا فدشنأو # دنها ارش نم فورعم ||

 داؤبس نيعمهسحاحام < هلأاك ةارمدلاز هل هناكق

 .ريهضلا ىلعداوس نيعم هلوق درو م الكا دك مةدئ از امون كل صن اريمضل نم نيي> املا لدي ف دهاشلا

 ىف طقاس هنملديملانال هنملديملا نعال لدملا نءنوكمامن اربخلا نالامهتءريتىنعملا فوهو نيج ملا ىلعال

 | ضم ىأةارسلاقهلرؤ هناك لوقيف هطا شنو هقذح قهريسعب هبهيشايش>واررن فصو وغل هناك فردقتلا

 1 قةعقمالااهلك ضي شحولار قب ذكحوداو_٠نيءاغاكن يدلنا عف أ ءالعأر هلفلاةارمورهظلا لعأ

 ! قطو قه ضسالا لاق واه عراك ًاراهتباغمواهدودخ



 (لماك) ىدعملا لاقو
 سمو صصص مدع «

 لاوأو اهلْمآررَج نيبام #3 هلادورب دسلاو قرون ٌكَلَم

 ١١ ىلام إم و اهلوأاهه وجو ٌتفرَص مهلوق كلذ لم و ا يأ 1 :

 «ه س3-

 اًرودصوالك الك نعد وح 3 كرا نيا

 - كت د

 (ليوط) ىدهلارانعنبورعلاقو ار َبهدوامْدُم َبْكدءاوق ىلعاذهامناف ١ د

 مْرِجاُلدَتْعُم فول ُبِحَروَدَأ « الهاك ف :رْشَأ علال تمل 1

 ىدعملاةئياذلا بابل !فدشنأو د ظ

 لاوأو اهلهآريص نيبام + هلادوردسااوقنروملاكإم

 كإملوةيف م1: كولم ضعن نع :ريخأأ * ام هلوزتلهمسااهام«تدليل اريمحت دازأ او ريمح ملهالا ل2, قدهاشلا

 نملان ريم دالي نيبامةعاطل انيدلاو هلعاطىأ هنادو ةريسملاب رقي نارعلانن ارصقا مهو ردسلاو نفر ىلا

 ريرخ بابل اقدشنأو + ماشلاليامتامتيعبةدابىهولاوأو | '

 ارودصو الك لك نهد ىتح * ىرسلا عم نية رحاو_هلاقشم 1 ١

 اننطم مهلوقف فرظااب هدشل ا بصن ال زييمتلا بصن نيهذ هوَ رود صا او لك الكل ابصن قدهاشلا

 1 لاجلا ءرك د زييمتل ا ىلع هوحنو اذهب صن نمدار اعد وبدسربعو بابلالئاسمنمدوفو لم لاولهساا
 ةيصتلاوأ عونلا نمدوصقملائثالا مهتيدتو مالكل !ماقدعب نيب : ركن امهعوقول نان اكلات زييملانبب ٠

 هذ_هكلوةىرغ ب صنلاوليزنتلا فىرح هنالزييغوهامناوالاحزمللا نيسفات تضمنه 1

 هذهلوقتاك كحد هلوقت ةَقاطنم كتي راحل وق: امرخ كترح لوقت كن !كلذو 4ةلطنمكتن راح َ

 ةقلطنمك تب راحهذ_هلوقتف ةيراملا ةيصنزيتاك ار خل ةب> هذ هلو قفة با سذح نيد زيت مت كت راح

 م + هسحو ههدنو رب: قار د جزء رهيط تا رتامم> واهو رغتواردصو ا ارهظد.ز بهذ لوقت كلذكف 1

 هذ هبصتتفاكا ارواطن اواعرسمدب از بهدلوقتاك زييممل ا ىلع ءابضعال ا هذه ب صنتق همسأن لعقلا لغشت ل

 ةزئعلاملاو نيمعل اناك الف هتعفترالءفلااهلصلخًاو لو اهايقروكذملا مسالا لحفل لا ةتشال تافصلا 0

 ريسلاتوداهاضت لاو رفصو*تا الارتاسىرح اذهل حولا زيبعلا عريسا الا
 لاكلكو كلك اهدح اور ؤدصلا لك الكل او تا نواهر ود صواهلك الكعول تهذىت>ليلاورحاوملا ف /

 بهذأ ق ثم ىنءمو ديكو تالاهرك د امض نوك. و ردصن اهعمك د كيذلفردصل ىلع :هلكلكلاددارأ هنئاكو || '

 هلثمفىدهنلاراعنرورمبايلاقدشنأو + مس !فيفحلامكلابرضلاقوشملاونهموخل |||
 مر الدعم فوملا بيحروشأ 6 الهاك فرشأ قنعاال هلي وط

 || وهلوقبفاسرف فصو * هيفلوقلامدقتدقو فرظلا هيدشلا ىلءالزيبملا لعل هاكلابصن هيفدهاشلا

 || زرفملا ظيلغلاليوطل اقنعلا لتملاولكسشل لدعم قاخلا لوط فوملا بيحر لهاكم !فرشمقنعلال ب وط

 نيفتكلا عورفلهاكلاو نءلاوهىذلا للاى ثلا ل وطلا# هناكف للا عرف نيستل قنعلا ىلا هفاضأ و
 مسملا مرملاو عساولا بيحرلاو بحرلاو بنا اوهووسشلال ب وطلاقشالاو

 ( لوا هبيوسس -11)



 هس هو 2 سقي وي ص <

 نمل-حرلوقإثهو لاخلا هذه ىلع ناكتاهذلا نأ اريسحأاماف ادعسص بهذ لاقةن اك ٍْ

 هو- و - و ) دءد< هل سد

 اض هرعت هذول اوطتيهذ اًضرفو ت1[ حان

 3 : - . هاا

 ( لماك) ليفطاا نيصاعلوةلثماذه سلو رداصملانمترضلا اذههمئاماف
 د هّء 2 1 ِ هملصص تن ومع ' < هعروو_# 5 صملاص |

 د عرض هبال لكن | نابق الو دع اضراوعو مق كمل الو

 | تلقوتببلا تلح ديه مشرءاشاان كلو ٌضراوعواَمعيديرامتاو ناناكم راو ءواّقنال | د 0 3 0-0 2 ِِ 5و ست ا

 نطبلاو رهظلا |

 ا هيفتدرأ اذافىنعملا فلوعفملا ف عراضاا لعفلا ىرجت رب ىذلا ل_ءاغلا مسا نم باد اذه 3 ْ

 ودود .

 هل_عومانعما غار زتراضاذهكلوذكلذو جي ٌةركئانونمناكٌل مفي تدرأامىنءللانم |
 11 ّ 8 0 ]# 5 7 ا .٠ 5 0 اه 0 5<.

 (اذهكلوقةكلذو تكا ذكن اك عطةنمريغ هعوقو نيح ىف لعف نع ثّدحاذا او ادغاديز_ بر خادهأ
 ىءاض -

 اهفاف كاب أايراضديز ناكو ًةعاسلا اديز برمضت اذهل ثم عومانعف ءءاسلا هنت كءُبراض |
 و < كر 3 .٠ 3 ب 06 ا ا

 ناك كلوفك ءل_عو هانعذاد زاةفاومناكو ه-ءعوقو نيد ق ل-ءف لاصت انءاض أ ثد_ع :

 6 ب 3 3 |

 ءاحاستو انودم ىنعملا ول_هعلا ىف عراضملا لعفلاى نر ءرحأ اذسوهذادن زوئاون و كانأب رضا

 رعشلاىف ||

 رحارلا نامل ب املا فدشنأو د

 8 هرعت يه ذوالوط تءهذ #* اضرفو اكعمتلكأ اذا

 لوطلاواعمش ” ”القواعستاىأىذرعو لوط بهذىنمملانالزمّلا ىلهضرعلاولوطل!بصن هيفدهاشلا

  بصخك اذاامهص:ةلعف مسا ظفللا فانك ناورهوح ليصخأ | فامهف هدسح عسم#ج نع ةرامعاذه ضرعل او

 رمل ا|ضرفلاونا.علهالرْمأ | نمب سضضرفلاو ةدح اوامّملءومدقتملات ديلا فر ودصل ولك ااكلا

 | قدشنأو د ىناعملا قجاحزل اهل عطقل اللا ف ضرغل !لصاو بمب زل اكلذكو ةاك لا ضرف ىف ذخئي ىذلا

 0 ش ١ ليفطلا نيرماعل هنأ عمصلاوىونغلليفطلل بابلا

 دغرضاهناللبحلا نايف الو ب اضراوعوانق مكتب الف

 باصتنا نامصتني النا صتخم نان اكمام_مالةرو ريض را فرح طاق ا ىلع ضراوءوانت صن قدهاشلا

 ألا ثيح مهبعاقيالاو مهعينتمءادعأت ديلا دعو * فذهحلاو ذوذشلاقماشلا تيهذةلزئءامهو فرظلا

 هنيعب لبجدغرضوةرح ا ةباللاو الج ضراوعوانقو مكتمل طأل مكتيفب ال نءموةهيسملا عضاوملا نماول>

 اهنل.ف الوةرحلاهذهاهندروالل محلا ناءقالىنعمو

 ل كنون نس 0 ا اع ل ل ني يي



 م

 (لمك)  ةوقبابلا اذهنماونم ا
 ىلا شارك ش ربو #* ىلبح لاو كلج ْ ' ظ 1

 ١
 (ليوط) 70

 تدلك يلا باوك حاماذا 5 هريسغ ئذن نم هممع ىلامنمو 0

 ايئااسناك اذا ا يْاقباسالو 5 » ىّتمامكذُم تسل كَلاَب 3 0 ا رمزا |

 اماز ٌءنإسبالاابعانالو 1 0 شما 7 لئاشم : : اذ 0 راكم[

 ةعس ران رمل

0 

 0 نيف وننلاو نونا نوذذ عي توفت علا نأ ساو

 بلون نتن مالى وربو سدقتلا | ىيرمال لعاقلا مسا نم باد ذا هج :رتبابؤدشنأو *
 ىلس:شئاركإمش ربو 8 ىلمح لصاو كإح ىفا ل

 ىفان رعف هظفلن مو هانعم فام مالعراضملا لعفلا.اهمد ثتامه دعدأم بوصنو شن اروزصاو يوت ماما

 ىيغو ىريغل ى دشتتملام كرعأ نمىرغ أ اهل وقمة هنن ومحم بطاخع 3 امهارم تارعالا ف ىرجاكمارجلمتلا

 هالعبو هيلا كر

 ىل_,ةفئاقكصةموفق» * رثأىدهىلع كدحأ ملام
 لبغلا شد رولصاوتل اوةذوللالثمل.حلا لبو برضو ب>اصل او قيد صلا باطخ ى لعرب مضل فن ىو ربو
 ةعس .رىبأن برم بابلافدشنأو # لخادتل اوةطلاضمللالثم

 ىدلاك ضسلاةرمج اوت خاراذا #* هريقغْئُثنمهيفيع ْىلامنمو

 ىوه اذ نيمسصأ أ يح اكايلكألو ب رظانرظنم ريمغلاكرأ ملف

 قلي قشاعلا بحل انأ ف صو*م دق: هل رامضا !لعفلاباهيد شت هب نينبعلا بضنو يلام ني را

 اههمشماخرلاروصىدلا اوءاسنلا ضبملاو هيلاهرظن ذتلب وهنم4بنيع الفص ساما ل ل 1

 هني زايططق اهكيت طل ىاهتيسحت ىفةياغ الاهل عئاصلا نال ءاسنلا | ا
 ريهزل باملاىفدشنأو * راقولاو 1

 ايئاحناك اذا يك اقباسالو ىضمام كرد مت عاى ىلاذ 7

 كردأ ال ىفاىلادبف هيفىلقت :ونامزلا لاحت ريتخا لوقب * مر ةةىذلاكهدعناميصنو قداس نب ونثهيفدهاشلا | 1 ْ

 امنالو ارضهسفنل كإءالرد منا سنالا نا ىعملاوهتقولبفهفدع: يلام قيبسأ الوهنمتافام |

 ىنارااسسوح والا ل * ا[

 امار ف نيالا ابعأب الو + ةريشع نيو صم اوسدل ميئاشم

 ىنيوذتلا ةلزتعهيفنوثلانأ الهلا. قامةلعك هتلعو ةرشعلا بنتو نيلي وتلا 00 1

 ريخلاو حالصلااةلةومؤشلا  |مهسن: .واموةو جم * ءدعام بصن بحوو ةفاضالا نمنع لكو داو ||

 اذهو قارفلاوتدعشتلابالاب عن, ال مهبارغفربملن نور أي الو مهن امدسقادا ةريشعلا_مأنوهيص»اللوقيف ٠

 تدماذا بعنم هوبوعل ذ قات ةنم 0 ددنع هفنعدموب ارغاات دورص ب يدم او 0 وشمل اومهتمريطتلالثم /

 ريسلا قاهقنع ا د



)65( 

 مالم ىر رف نب وتتللابقاعمم الاف لخدو را همف هل عراصفم ءالا نمي وتتلافكل |

 هتقذحاذانيونتلا فك مغ ذ سلو. لمتلاو ىنءللا همم سيل ناك نو سادنأل طفللا هللا دمع ا

 واسرمانإو ت وا ةعْئاَدسْفنلك لحو رع هلوق كلذ ند 55 "رعت ء] حالو أش عملا ءافضتسم ْ

 ما ارا تمل نيم الو نعم ىنعملاف دّيصلا كرك مه ؤدوسك انور اذإىَرولو قالا 1

 ىعمقاذهن ب ولف انرط# ضراعو لا علني لجوزع وفات كدنعاذهد زو :

 لاقو يخل نم اذهريسغعمهباب ىف دا اشر اءارتب و ركل اديس دوو لني وتتلاوةركنلا ْ

 نونمريغرعشلا فءاحامو كا ئاكوهىنءملاو فافذتسالا لعل اكحوهلدلدلا |

 (ليوط) قدزرفلالوق |

 ْ ةلداعت دعت سأو مدل لحرب 5 همطو لداعءاسعقلا ىلع انآ ْ

 (طيسب ٍ ِ ردي تاقر زلا لاو هطوالداعدب دا
 : 06 همدو
 دصخ هقوفاغو 3 رسما ا ه رحم ىذاملا أح ىةككسُم

1 

 رفات ةكلسلا نُكيَلَسلاقو 1

 ٌقدزرفلا املا ف دشنأو *

 ا هلداعي ديعتسا ومين لح رب + هبط -ولداعءا_عقلا ىلع ىفانأ ا

 || ىوئيام هةرعمللااةاضم ناك ناوهركش و هدعامىل هتفاضاو افافذكس لدا نمنءونتلا فذح هيفدهاشلا

 ' || ةلحار للعاك ار ان لوقيفا.ءارهلءحوالح راسه * ه.طوالداعوان ار دسقتلاوبصنلاو نب ونتلا نمةيق
 دارأل يقدقو هلالدعامهلعج ىأهبلحر و هتسا نيالا قز وهو ه.طولدءدقلازهل!نميدودللا ىهوءاسعق

 : ناةرزلاباملا فدشنأو * اهاعربىتلا لبالا نملرامامع ارلان ال طولا هرك دا ىلوأ لوال اوان ان ًاءاسعقلاب

 ردينبا
 كصح هةوثتاغوفف رشم لا 2 هرف< ىذاملا قاح قسم

 ىقحسم هاش ءرف عار لاّمذاشدح فص و *.دبامىل اهئفاض اوافافتتس | نيمق سم نمن اونلافذح قدهاشلا

 ةئيالاد دل اهيفاصااعوردلاىذاملاو سابلاةدعملاحرلاريخ ام ىهو مم ةح ىفاهولع> ىأىذامل|قاح

 . سنح مسماهنالىذاملا ىلعةدئاعءاهلاودد_حوكلذلف شحلا نعرابخ از ف هلوقو هيدامام#ت دحاوسللا

 .لئام هعفر فرشملاءزفح ىعمو فويسلا ام مبطي ماشلاءىرق ىهو فراشملا لاب سن فيسلا فىشملاو

 حامرلا نآلع وطقملاه_صخل اوةضيغلا ىهوةباغ ممج باغلاو اهتدنعاهامم حامرلا باغلا.دارأو هلو ذريمشتو

 ىأدص.ليحودتشاوىوقا ذائ ثلا دصخسا مهاوق نمفتلملادصح !لاقب وكذب اهفصوفاهمجأ نم عطقت

 ديدش لئفلا مخ



 مم
 رارغاهتمئزذ طلاخخا ب اًيهشناللا ىلرس قماهارت

 (طيس)  ةغانلال اوةنوذملا نعم ىلع هنأاحاض:!تابلااذهذب زامو: ليث ٌقَرعدنر

 دملاد داو عارش ماج. لإ  ترظنذا ىلا ةانفمكك مكحأ ]

 (لماك) ىدسالارارملالاكو ةركدلاههففصوف

 سه دو دوو . هر 2 او ثلا سا :

 سعه مّةمرمص طااخم جان 3 هسأر ىطعم لكد موههلا لس

 ٠ لصالا ناكولو ٌةفرعمهيف عقبال عضوملاذهّتالْنيونتلالصالاولص الا ىلءال لا لءوهفأ |

 | ترك ذاهف ع راضملاىر < ىرتالهنآكلذو ةركت ناك الون ونتلا لحدا نيونتلا كْرتانهه |
 : هد - ع : 0 .

 (براقتم) لؤداادوس الا ف“ الثيبلااذهدشن,برعلا ضعي نأ ىسعمعزو كل
 دصو هد ةه.هع

 الءاقالإهللاركاذالو * بتعتسمرغهتفلأف

 ةيكلسلا نك يلسلا باملا ىفد شنو *
 رارغ اهنمةرد طلاخج د ايهشءاملا سدس نماهارت

 كاذىلعلدب و بصتلاونيونتلا تايثا عمىئدملاوةردلا ىلا +_ةفاضاو طلاخن مني وئتلا فذ هءفدهاشلا
 ابهشاهتسأرف ضءءااهاعقرعلا سب اذالوقيفالمخ فصو :رارغاهترد طلاخي ردقتلاو هيرارغعافترا
 لاقفةلقل وة كلا هطسؤو قرعلا لادتءااهفصومت سدد اذارفصيفل.الاؤرعامأو للا قرعاذكو

 ن"الهطارفاهركس و بكدملاوهوهتلقو ئددعأسشهسكتوهورارغهنرثكو هتعفدىهواهقرعترد طلاغ
 بالا فاما ةفيانلادشنآو د كاذب برلا نمهملع مقوتب امل همدعو هعاطقن دركي و.ده< كلذ

 ماادراو عارشمامحىلا ب ترظن ذاىحاةاتفمك ٠ ا

 ذا فرسعملا ل اهتفاضا عمةركسلا هت ته كلذإو بصخلاونيونتلا همن ىلعدُقلا ىلا در او ةفاضهيفدهاشلا

 لدعا او هيف قكلامممصمى أ ىرمأ فامكح نك لوقيف رذنملا رناممنلا بطاخ * ةضحريغهتفاضاتناك
 عماهددعترمغلا مةرئاط ترم ىتا ماما هرزح ف ءاقرزلاةباصا لاه برمضوهيلعادحاوناكو |

 ليلقلاهاملادملاوةدروملاة لعب ىشااوتدراولاعارمثل او ريسفتلا نعىختسس روهشما هريخواهك اواهترثك | 00
 ىدسالارارلل بالا فدشنأو 3 ضرالاهحوىلع |[ 0

 سدوم مةمهمص طلاغخجات * هسأ اررظعم ل2 هع الس ا

 انهالكن الهلا لك ةفاض كلذ ىلع ليادلاو بصنلاونب ونتلاة'عمسأرلا ىلا طعمةفاضا هيقدهاشلا

 هيأتهىوهت نمقارف.كلةمزاللا كمومه لس ىنملاو * ةركنوهوهدعاموجان هتفوةركن ىلا الا فامضتال
 ةيهصلاو توفلاوةعرسلااجضلاو عس سمىأ جان داقنملولذىأ هسأر طعمرفسسلا هلكت ريسد لكي كنع
 هدعول.الاناول ل ضفأ و دو ضمالا سعالاو سدعتملاو قتعلاومركلاراتوهوةرمما ىلا هضاس ب رضي نأ

 ْ 'آ ينل اضعف :

 سدنرعىطملا بز كم ف * هقنع نيمم ةلمح ا لاتغم

 باملا ىفدشنآو # بالا نمهتلاءاشنا هعضوم فر سفسو
 اليلتالا دكار !دالو ا مأ تيتو ع هتلات ْ

 مدقتاهتفاضاهج ولا ناك ناو.دءامبصنوننك-اسلا ءافتلالرك اذ نمنبونتلا فذ_> هيفدهاشلا

 ل



 موقلا ير لات نينك اسلاءاةثلالهقد_حهنكلور ورحلات قاعملانافخساّنب وثتلا فذ

 در عودي ذب راضاذهبابلا اذهقلوقتو كلّترك ذىذلا كلذ هم ثموهو رارطضا اذهو ! م 9 ِ 5 5 00 7 1ك :
 5 و-دءى

 لرفع فوسف ل منك ون ةسبرعلا فس هنالزادا ىف كوالاو ردن . الانين تكرش اذا

 هاك رعود زن تراضاذ_هّلوقةفاصانهلر أو ىعملا ىلعهتيصن تْئشنإو لة مند وهن

 ل 8 , رحب لوقىعملا ىلعءاحاسمو | ارعبراضووأأ وأرغب برع : ولاك
 ود سو د وم © 5 9

 ش ركنزرد ولن لتما 2 هع

 لب وط) ىلغتلا لدعج نببعك لاقو

 هد

 انرأ جكابعدا ربحاراذا 3 هلا نانعلا راو ع

 2و

 ا 98 انام له قوس راو

 نبر وظنم# الثمتاهلاقوأ وأ ماطسلال وقص م ضب أ طع او لاك هن اك ىعملا ىلع هاد

 الانهه* يحلو بصانلا ف را ىلع عامك مل وقل والاف بصنلاو راس

 نملخرلاف دو رااودبحف رع كلذ لعوهو عفارالو بان ىلع هل مور اهلصأ اع

 (رئاو) ٍ نذابع سبق

 1 كلوقك نك اساهقل اذاهففحلا اكونلا فذ همش. نأ امهدحأ ناهحونضكاسل ا ءاقثلال هند ونت فذح قو

 ناتف-صواذا مالعالاءامعالا نمدنم ونتفذ>اعهمشي نى اثلاهح ولاو ف ساد ربل> للاب نيضا

 ديراذهكاوقلثم فةرورضا|نيونتا !فذح نوكام نس>أو ورع ند. زتبًاركاوقك ماعلا فاضم

 . انع تيلااذهدميدشنأو # هيلا فاضملاو قاضملا هيثيةدح 0 ا

 0 ل هريسفب ص دقو

 0 عجل اءىدر حاراذا د هلاغ نائما اراو ىلا

 ادريسم دواد - نم قاحاذو 6 ه«مماظسلا لوةوعم ضد و

 ضن ًاونانهلاراوخ ى اوان لاق هن كى لوانو ىنطعا هانعمنال ناذعل ار او ىنعأ نعم لعرض | لمح دهاشلا|
 : نا الا 0 00 0 0 0

 سناللا يت ا 0 لا

 لصأوه>رادصقلا نعهيدس لسبع هنالدرح الان سرفلا| همس .و صف ةارسكلاو فل او سسكملاب وه دو حالابسلل

 دحاواهل فرعيالو هيناو> ماطسلا و المتص| فيس ضس .الاندارأ او لاقحلا نمهيدب قريعملا بصي ءاددرحلا

 اهسنوعردلا ا-قاادارأو بي رغهلثموبسذلاىتهاع وضؤوم ظفل هنكلو هللعفالوىدنهل ادنهملاو

 ىهفعردلا تدرسهغللا ف فورعملاو مظنلاعسباتتتلاهرسملاوعوردلا لم نملوأ هئالمالسسلا هيلعدوادحملا

 ليلقو وهوة در سم ىسهذأ مم درس اذه لعزوحوةدورسم

0 : 



 ىاردانزوةْضْفو قلع * انانأهلطتن نفاس

 (طبسا) تببلا اذه نودشن .ممنأ ىسيعبعتو | و |

 قا ارخمنينوعاخأب ردعوأ 5 انتجاط راني دثعاب تن له
 لك

 عراضملا لعفلا ىرحتى رجا هنالك وذتريغب وهف عطقناو عقودق لملاتَوَحأ

 ا او مالكلا هب تا بارعاا |

 اذ_هو هلبادبعو سم و رعلتاقاذهو هيخأوأهيفدن زٌبراضاذه كلوا كو ءونتلا | ١

 ىأل_هةراسقذا ىلعزاج بز وهلادبع براضاذه تاقواو ورعواديدشايرمَصلادبع راض ||

 اديزَبرمصاذهديز برضا ذه كاوقف ثيدحا نعمتالرامالااذهزاماسغاواديزَبرسسو || 0

 ناك ل نيعروحو نوه يام بط مو لجو ْرعلافاكى علا ىلعّلمْ لع لبا ناعناو || ا

 نسالاهأ ارقدقو ىعلافّلوالا ضال * ىلعه]_جاريف مهام هلو تعش دسم فعلا || ا

 ) طمسا) ّْ رعاشلال اوقهلشمو

 و وو كء ه2 س

 بغر هن رمخامإ و عاصملاامإ دع اهعلاط فانا سيتا ىدي

 يلا ضقت لولا هيلع ناكرلئثعةلخ 1

 بالافدشنأو * |[
 ياردازوةيسوام " لال كلغ ا
 ةناكبلاةضخولاو عاردا وة سفو قلمي ىدملانال»ضقولاعضوم لعالم دانزبصت هيفدهاشلا |
 بايلافدشنأو * |!

 قارن نوءاخ ب رد.عوأ هي انتحار اتيدثءعابتنأ اله : 2

 انهرا مددلقع و برد.ءوأ اراغيد ثعان تن ًالهىنملان“ الراي د عيضوم للم الم فو ديعبصن هيقدهاشلا ْ 1

 قلتشفاو < مهئامسأن مهنالرانيذ هللا قب الجر دارأ نوكيوأ ريان كلادحأ دار ًانوكنأامهدحأناهحو :

 ىليقعلا محازمل نما لعل +اههفباسلا ٠
 1 بغر ةهنرضامإو عاصملامإ * اهعلاطمىفادا#سدمللاىدهم ْ

 عاصملا بصنامأو بغر هد سضامإ و عاصملا أ امإ ىلا نال عاضملاامإ ىعءىلعةب رضلال مح هيفدهاشلا

 وهو دحت ع.جداحلا ولا: مهل اعاصملاو عصاع و هود ظفالا ٠ نمالدي لح ىدلاهلءذهيف ل ماعلاو ودصملا ىلعف

 ىدهم ريدقتلاو را فرح طاقس ىلع ىدبم.داحضل ب صنوضرال ان م حفتر ااماضي أدل اولا فقيرطلا
 هيفصو رد موهوةعساولا بغرلاو دال ىفوداخلا ىلا سما
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 ريشزنب بعك ل ]وة هلم و

 واسر د د هو 3 م

 لكداكو ل يدروَرا بقا #2 ةسيطت عانملاع
 هم 5 2 ما ل 3م

 لصُفمْندمُ عاق « امنارت 2 ىدللااهنءامدعقمو

 ليد ليلا رع و 1 نم د ك1 _ٍر 7| اوءامظر عمو

 لاق و مة

 ءابق ندر رد اورالإ < بلا عمّنميآَر ريغو تدان

 000 »4 هلاذنقأا اوسامأ يحشمو «عو 5 ح

 ريهز نيس هكلباملا فدشنأو :

 لكلكت ل لسن روزام قا * ةيطمخاذمالا 3 < ماف

 لضصفم نه جان ىنثمو * اهاركىصخلا|هنعاومصعمتمو
 ١ لذ ليلا ارخ [نمةععق تضم * املداهعد نهمتراوءامظرء#و

 مع ىصخلا | منعا مصمم“ :وةيطمخانمالا ادع مف لقال هنال ىنعملا لعالم ءامظل ارم“ ا عفرتاس الا فدهاشلا

 نامئذ هقرطف هع ل -رالزتمفصو * ءامظرم»واذكو اذكةيف لق هن اكفءايشالا هذه فصوىنا لزتملا نأ

 ال0001 21 ارع ءاورالادنع ىصللا اصلع سضومو هتيطمةكخان ا عضومالا 0 ملف هناستعي
 هئوتناروزلا قاب ا هفصوو اهءاوقىنعبهعيرسلا جاو نااوةينثمضرالاب عقتاهنال ىثملاو هواه «ئاوق عضاومو

 لكلكللاو عساولا فرشملا ليتل اواهرد صنم هع ءاردسامروزلاو ضرالا٠ نءاهنطب قات تكراذاةا هرمضو

 نوترتاو ىنعمو:الف فان ”هلءاللاهدوروةلقو بطرلا عرملااهمدعلا خ ماهقصوواهرع ءامظلا ارمسلاد ارآوردصلا

 ا ىف رفاسملاةمونامدارأوةصاخ ل يللا ىفةمونا اةعسجملاو فو رعماهلعف ن مكلذواهت اعمن ا دمع ننس تعا

 بصنلا هجولاناكو و هم |ىلع لمس او عطققل ا ىلا د هرطضاىتلا اهعيروءاهظل ارمسلا فصو نملبذلاو لبلا ا
 هلثم ىفبامل ١قدشن 0 * هنكمأ اول

 ءامه نهر دك اورالا 7 لبملا عم نماريغوتدا

 ءازسملا هراس ريغو ادمف .* هلاذق ءاوسامأ ينمو

 هلاكفةتباناهبمقماأ لعرايدلا ىنم نهانثتساةدك او رالا لام هنال ىندملا ىلع رص ملمح امم ةدهاشلا
 هقاحسن اوهمدقل ءامهلابر ما فصوو اهنوكسواهتويئاهدوكروفاءالادك او رلاءدارأو صشمودك اورابلاق

 برضه هيجشتو ايما دانوأ نا دنو رشا دارأو وكن متلخداذا سءثلا عاعش نعودس امورامغل اءامهل او

 لاذقلابدارأ او هصخئ :لكداووهلاذتداوسىوروهطسو هلاذةءاوس .وسأرلا ىف ةشلا هنم وترد هسأر

 راهوريظنو هلالتءال لفل ا|نبعف ذه .رراسد ارأدراسربغ هلوقو نيندال !نسراذعل ادفعم هن ادلا نموهودالعأ

 ١ لزععاو وكس هبالصلا ىف لوزالان ورك: اوناكو ىصخح تاذ ةماصض رأ ءازعملاو كلاش ىنعع كاشو رئاه نع

 ىنعملا اوه بلعتدا.هلالدإ اريغق لعافا ارمكاو تما, وتريغتتدانىنعمو ةيقبالا اهدانوا تهئنل اوليه انع

 / تالا قرتفخالاءدشن او * ا مهو هن 1 عجم : الان نسا هدوس ربغو

 : هدام نأ صولقل اجر 0 >> زعامج رف

 00 ةيدقتلاو ا ره ءلار

 نا مهقاةرك ني /ناودوج و م ناله صاخ فرظاان رعشلا ف زويا او هربغىالو رعد ف
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 )لّوالاهبلع ناك ول ولع دمك ١ وراهبىأثددحلا ىدعم ىف ىهذدك اورالإةوقنأل | 56

 ب ا

 دقثاك ناو مسا هنال لعقد قو ورع درو راض اذه ىنعد ىوقأ اذهىف رخلا و ثيدحلا ضنا 9 : 20 0 0

 لاطانأكو اًرعوايفديزُت راضاذهتاقاذا ىوقأ ل عفلا ف بصنلا او هنمعل لعفلا ىر<#ىرح أ ا

 كلذ ن:ىوفأ اذهراص كإَذكف هذ ل.دام نيدو زاد نيب لدفن الك أ كلذو ىونأتا ماع ١ ا ١

 ده 8 تصد

 ىذلا لوقا و اننيعردلا و واكس ل. الا لعاجو لجو رع هلوق

 بصتلاووه را نخر لاذا و ردا ردديز :ىلغماذهكلوق كل ذو لاو عفمللا لعق ىذعَت || ا ٍ :

 ىوفأ مهردلا ترك ذاذاّيصنلاو هللا ديعو دبز ىلطعخما ذه لوقتو هلبةامهلع وصناع ىلع ْ

 عقودق لعفلا نوكأ يلو ءغمىلا هل. عفئىذعتىذلا م الابد ,درت ناو اههتنب تاصفدقكن'ال | ا ١

 ىفو هانعمديرتتنأو نب ونتلا رت نيونشلا ف ل لوعفمىلاىتع:يىذلا لعفلا ىرت هت ع ا '

 لدميمال َّتمّدقام يأ لامن راك امماذه تاقف تن :ٌرناذاف هلاوح امرت ٠

 ىف لادن رورملاوراملا نيب لصفتالكل "ال يزاّمهرد ىطْماذهز م0نَو ونت تاورعفلا لع || 1

 لاقأك اًديز مهرد ىطغم اذهل اوقىفالإزوالو لعفاا ا قناذاق مسالا | : ْ

 هلسرهدعو لخلل الق ىلاعت ْ :
 كلذو 4 ىنعلاىفال طفلا فنيل اوعفمىىلا هَل_عفىّدعت ىذلا لعافلا ىرحى هرب باباه ج١ ْ ١

 (زعد) ظ .2000 كيفأا#
 رادلا لهأ يللا قراساب

 ديصلااكمالكلا حس لعفلا ىلع ءلءلاىرشفرادلاّلهأ ةلدللاٌتنرست سا اذه ىلعلوتتو || |
 ىقوهامن ا ىنملاواّمهردديز ىطءماذ_ههلوق ىلع ىرك ظفللافاّماعْنودس هلداوو تاموبهنلعأ ا ْ
 رم اذه تلق كاذكو مالكلاةعّسل هماعلعفلا اوعق دم يغنيمويلاق هيلع يصوت ِ

 هلوق فافةتسالاو مالكلا ةعّسف اذه ىرشى ل ىّسحولا موي دئاصو مهردلا مويا |

 اراساتلقفّتنَونناف امهيةركملاّن كل د تاركمالراهتاو لبابا لمار كسل ل جوزع | ١

 نءالاقرطل للان روكستوان وصتم قراس كاد لك ا نوكي نأ الكلا أ -ناكرادلاّلهأ ةلدللا ْ ١

 و 3 لهأت ]بلل قراساب زوحالو مالكم اًةعس ىلع لعفلا ىلعهتد را تنخنإ ولاصفنا عض وماذه |[
0 

 هيما حس يبيت سيسبب - -سسسساااااببيبب-ب-إب--بإ-باببب حيض سلا 0

 ( لوا هيوسس - ٠؟ )
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 | بصانلا لعفلا لزم و هفانونمناك اذافرور جل اوراسملا نيداوا صفين أ ةيهاركر عش الإ رادلا

 يا خامشلا لاق ةلصفنم همفءامالا نوكأ

 لسكلاداز ىَركلا تاءاسءابَط « َلعَمْتم ىهَلسل مَعَناَب

 | (ليوط) لطخألالاقو رادلا له ألا قراساب لعاذه

 اهلل نأ تود ما ملاذا « هَداوَسْيير عافاك

 ةعس ىلعتنون نيس قراسلاىرجتاهي رش تركو ٌتنمط ةلزنجراص خابطو راّرك تلقناف
 (ليوط) صاع قينهلحرلاقو مالكلا

 ه) ا م ىنىشسإ ه5 - ا ا ا
 هلذاوت لاهتلا نعطاا ىوس لءلق 3 |صاعو املسءاندهشمونو

 هللاتدب نم بح امم لاقاكو
 ش 2 5 00 2

 1 ع رس) ْ همسي و رعل اوورو راند وهل صقدقرعشلا ق ءاحاعو

 »  امثل نيلوعفمىلا هلعفىدعتب ىذلا لعافلا ىرخ ىرج بار اذه هت رت با ىفدشنأو .

 لسكلاداز ىركلاتاءاستامط لهم ٠ىملسلل هس ءناابر

 ا هيدشت ل عك ىركلا تاءاس ا. ظردقتلاوىدعتل اىلعدازلابصنوتاعءا.لالا خامط ةفاضا هيفدهاشلا

 فراظلا نال فرظا ا نماهلصأ ىلءةردةمىهواسل اةفاضالازوحتالو فرظل اىلءال هءلوعفملا تاعاسلا

 ىلاغامطلا فاضأأ و مسالا ا فاضراغناوةزئاحريغ فرحلااىلاةفاضالاو ىفوهوءاع ران را

 " هما داما لعمتملاو ةقيقحلا ف هءلودفملا هنالدازلاىلاءادعازاواءاست لي وأتلا اذ هىلءتاءانسلا

 مهتمدخ رم وكلذ مهاف كمهملءىركل !ةملغو مهمس رعتدنعدازلا حط نع هاهم أل سك اذا لوقب* رمثملا

 دشنأو * دوحألوالاو:رورضفرظاا:لصفلاودازلا لاخامطةفاضإ زوو هوحنواذبم رذكفت ب رعلاو

 هلثمفلطخالابابلا ف
 اهليلح ىشنانود مايل اذا هداو> نيرمحلا فلخراكو

 ةفاضالانأالا ءادقىذلاتدملا فلوقلاكهيفلوقلاو هيداوخلا بصنوفلخ ىلارارك فاض هءفد_هاشلا

 ' فصو * دوحألوالاولوالا ف زاحام لصف! نمه.فز و< و. ءاممالا ىفاهنكّةَزإ_ةلفعضأ ف لخملا
يمزهنمم-هجاورزأ نعلاح رلارفاذالوقيف مادقالاوةعاحتلا الدبر

 1 فلخمداوحرك ؤدعلا ندواسأو ن

 ظ بالا فدشنأو +« مهرابدأ ىفلتاقفنويدغملان وعلما مهو نب رجلا

 هلفاون لاهتلانعطلاىوليلق 1ىماعو اهل سداند_مشموو

 , ناتليمقماعو ملسو هبفان دش ىنءملاو اًراخواعاستا هءلومةملا اه ثتلءفلانمومل اريمذ ب صن هيفدهاشلا

 لاهل اونعطلاةرةكح نم مهانيلوأ 1 سوفنلااالا هيف نغير ءهلوقب*مئانغلاانهلفاونلاو ناليعسقنم
 ةنعط عمج اذه نعطلاو برشل ا دم, برشلا لاعلاو برسشلا لول هنل لصأو مدلانةينرملا
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 صصص سو يم مسسص ةدورو

 اهمال نمو بارد » ٌتريعتسا اَمدمتاَس تأراا

 2 هدانا هوم

 ( رفاق) 20 نقيم سوادا
 ليزي براقن مكدورت « ايريقتي اا 3 ١

عفل اى رك اك رج ىذلا لع افلا مساال اول ءذىتعمف سل هنآل اذهالإ ف نوكمألا ذهو ظ ١
 ءاحاسمو ل

 ةراسجلاب كارب الو ملا لاقت الو
 _- ه-ٍص

 هرازكلا دن حراق هه «ا ادنوأ هةالعالا

 ( طيسا) : ةمرلاوذلافو

 هئيق نورماب الا قدشنأو *
 اهمال ن.ءموملارددت تب رحتتاامدفتال اياك

 هنال هبزمبصنو هيلاردلا ةفاضا هنكعلذاةرورضفرظلا,ل صفلازاوج عم نمىلاردلا ةفاضا هيف دهاشلا

 اهرايد نم دمعب هنيعد ل مجوهوامديتاسىلا ترظن أ هاف صو *لعفلا لع ىلعيف لعف مساذالو لعاق مما سدل

 اهثالىلعاراكنا اهقوشواهرا.ْية#سا ىلءاهمالن ممويل ارددت:لاق مث اهيل اوس تريعتسافاهدالب هبت ذف

 مانت ارحدلا نررياأع :رعللبحلا اذهنالاقي و مالتنآىينبالفو<تريعتسااهتال ||| '

 ىريملاةمحىنالباملا فدشنأو 0 معأهتاوامديتاس طك

 لب زيوأب راقب ىدوس< اموتكي باكل طخاكا '
 هتاعكةتلعو هلبقىذلا فلوقلاكهيفلوقلاو فرظاا لصفا!عمىدوبملا ىلا ف كلا ةفاضا هيفدهاشلا

 هتباك ل عجو باكل هأ مهالدوملاصخو اهلالدتسالاواهنقدىفباكلاءاهمشفرادلاءوبرفصو*
 اههن»» امقرفب لد زي ىنعمو لاحلاوةفصلا كإترايدل ران ؟ءاضتقال نيام رتفما مضعب و براقتما ضعت

 ىدشنأو * ليزتف هتلد زو4_:ةرفو ضعب نمهضعب تيما ذا هّئاز و4-:ازأو لب زئئشلا لازلاقيد اس و

 ىئعالابابلا

 ةراصخلاب ىارت الو بقل لئاقالو

 ةراز ادهن حراتةه * اديوأ ةلالعالا 0

 ْ هفاضالانامضتقيامهناكلذغ وسوترو سضةها ملا لصفلا مج راقلاىلاةلالعلا ةفاضا هيفدهاشلا ْ 1 ١

 5 هرب سفن دقو ىدع مب“ :ميتاناولايحراقلا ىلا فاضمدحاو مم الرمان افادحا اوءاضتقاحراقلاىلا 1 ٠

 مدفورمتلا تحمد اوراصتخالا ىلارط_ٍض' الف هتدادب وأأحراف ةلالعالا لصفلا لدقاذه ردقتو
 حراقلاىل اةفاضمةلالعل !تناكدقو هبل ا تلصتاف هتةيضأوحراقلا تنث أف ةلالعلا ىلا اهمضوةهادنلا
 هنافصو * هلا عا عيمصلاو +يففلوخدقوهب وسد سردقتاذهواّمفاضا لعتيقسف ةهادملا عدت لق

 رخآ ةلالعلاو احاو ىصعلا اضع مهضعن لت اقيف هنو عر لبا باضحأ الل ىلا ىلع نولتاقي برحتامصأ هموقو
 تيم“ءاغاو امهمحتإق ممامهظاذ بحد و سأرلاومئاوقلا:ن ازحلاو ظيلغلادهتلاو هلوأ ةهادمل ااه رح

 مبالا بورا ا :اك اهنالةرارح
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 جب دارقلا تاوصأ سالارخاوأ 4 انيْنهلاغيإنمَتاوصأن اك ١

 ممنملضفأو ريغ ترم اذه ىلعرعشلا ذوو عيبقاذ هذ |

 (ليوط) ةملهت نب "ساق ى ا ن رم ةمعمع تشل ان تل و ْ

 امهاعدف َةودئاَمه قاخاذا « هلال مِبَرَطا فاو هه ْ

 (حعرستم) ىدررقلا لام |
 مم 14 5 0-0 00 7-2 ج - 2

 دسالا ةببحو ىعارذ ند 5-0 هيرسأ اضراعىأر نماد

 ا - 5 ند 5ص < ه .فدد < - 3 1

 هبءى# نأ ل بق ناك امىوس ىعماملس دل هن الءاحاغاف مهقاثيم مهضعناممف لح وز ءهلوفامأ ما

 1 3-00 4 2 8 5 - 5 0-1 لا : 3

 ناكولو لماعرخ الا فامهد_؟نيفرحاناكو اذه نم راك ًاهيدرتلذاكلذ :زاح م نةديكودلا الإ

 لمخدأدسحلاو مالكا ةع-. ىلع ىراذ هذرتكا ءوذ لدا اوقامأو زك العفوأاةرظوأ اما |

 ةليللا ل ثم سلو ىسأرةوسنلةلا ىف تلد دّدملاو وسلم ىمأر ىف ٌتلْخدَأ لاف اكرخ اءاف

 (ليوط) رعاشاالاق ةعسلا ىف كٌقفاوماذهىفداف لاو هفنافرطاممنألموملاو ْ

 و و7 ١ 9ٍ ومل5 هس ماد هو 25

 ةمرلاىذابابلاىفدشنأو *
 جيرارفلاتاوصأس دملارخاوأ ان نهلاغبا نمتاوصأ ناك

 سم ارخاوأ تاوصأ ناكر دقتلاو:رورضرو رحم ار. اصف عم سملارخاوأ ىلاتاوصالا ةفاضا هيف دهاشلا

 وهلاقي و لاحرلاه:.لعت رحت سدملاو جييرارفلات ا ا اماعاهاحربارطضاوانبلب الاريسةدش نم

 هملعث ننسدق ىنب نمةءعيعتش انردإب املا فدشنأو * ريسلاةدثلاغالاو مشنلا

 امهاعدف ةومنامو فاخاذا هلاخأال نمبرخلا فاوخأ امه

 نااناك لوقتفاهم وخأت ثر * هلءقىذلاكوهور و رح لا لصفلا عهنمىلانيوخالاةفاضا هيفدهاشلا

 نأةونل ال صأو هتمواةمنعوشر نأ ف اقنؤدعلا هم غاذا هنا اردن نيوخأ ارمصان الو بر ىف هلاخأ ال

 قدر ررفا املا فدشنأو #* امن ىضعالوه رمل :ومخيق فيسلا ب در

 دسالا همحو خعارذ سا هلت قرأ اضراعىأر نما

 هتلعو هلبةىثعالا تهب ىفلوةلكهيفلوقلاو:محلا لصفلا عمدسالا لا نيعارذلاةفاضاهيفدهاشلا ٠
 ءاونالادمحأ هوان اود الا اونا نءامهوةب1لاءونو عارذلاءون نمي 0 راع فصو * هتلدك

 | لجوزع هلوقا ذهريظ و هيمستلاودسالاءانضعأ ىفامهكارتشالامهنمةضومقملا عارذلاءونلاونيعارذلاركذو

 ككاو : 00د 0000 صاخب بذل اولا نيرعلان ادق :
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 ٌبصانلا نوكي نأ مالكلا دف را ىف نكمملاذاو لاصنالاٌةسهاركاذهء ف مالكلا هجوذ

 هنآو دم

 نراضاااذ_هكلوةكلذو جب هيف لملام وىعملا فَلَمَق ىذلا لزم هيف ُزعافلاراصّناناذهإو

 اتراصو ةفاضالااتئمماللاوّقلالا نال لعل عواد ةمرضئزلااذه را ًّز

 ىَضْربرعلانمموةلاقدقو مالكلا هجووهوّل-رلابراضلا اذهكلذكو نب وننلا ةلزنع

 ىفالو ىنعملا ىف لمس ناكح نإ و هجولا ناب هو مش لج رلايراضلااذ همم رع

 دقو هتلاءاشن اداب ؤكلذئكسسو ُتَصسساك اًضي أبني راك رك دقو مساهْنأالا ةلوحأ

 رارملالاقو اريثك م-عمالكى كلذ ىرتسوالاوحأ عسب ىفةلذم سلو ئلابىذلا نوهبسش»

 (رفاد) ىدسآلا

 سا ملص -

 و مرو ِ-ٍ 5

 نيونتلا هدم فام ةلزئعهلع> هنالرور لا ىرجم ىلعارمش ىرجأو برع نعهن ورب نك هانعأ#

 اهيفلع تال صئلاالا هنن وكل ل را واد زتراضلاوه هل قام ىلعءارجالا ىف لذ لثمو

 لجرلا تراضلا اذهلاف نيمو هحو نك اوهنوكمالاكو ر6تراضل اوهنوكالونودملا لع

 هّللاديعو لحرلا ب راضل اوهلاق

 لاقف تدبلارب_سفت فبصانلا هب ودسءام«كلذلو هيفلخدملا لظااو لظلا ف لخادلاوه سأرلا نال ل ظنا

 قهسرلالخ دمروتلا كرتفاهسنك ىك ١نارثلا تأمل ًادقزرحاه فصو * هأودسبصانلانوك.نأ هحولا

 ىدلا هلْ لءافلا هيقراص با اذه هتمجر تبا ىف دشنأو 5 سعشالز راردرئاسورملا: ل ثنمدخ امله سك لظ

 ىدسالارارلل هبق لمهنامو ىنعم اف لعق

 عمك ذ راح ىمالإ اوفاالاىلا هتفاضا ىف هلثمهناله> ولا ندسحلا اهدشتى ركل ىلإ كراتلاةفاضا هيندهاشلا

 زاحوداللاو فلالا هيف كمل ناو هنمالدب وأ هياعنام فطعىركسلا ظفل ىلءارش ىرحأو لاصفن: الار:

 سئررح ق هب وسسدفعلو+د3 وعون اف روحالام هءفر و<عداتلاوعدان هالو فاضملا مالا نعمدعمل كلذ

 كيزبرامضل الوقنالاك :ىشد كراتل اناا ل وع نا عما مل هعض وم ةتعضوول كن الى را طظفل ىلعهل حو

 تءقوفرك نمالجرع سصمانأ نأ ف صو * انرك د ىلا ةلعلاو برعلا نءكلذهذخالهب وس زاحأ ام ميعصلاو
 هصنزو<وراطل ادضوهوعق اوعمجانههعوقولاو هنملوانتتل هيوم بقربت لهدف قهر هيو ريطلا هيلع

 هسأر + دملوة.نأهحولاناكو باقلاوعاستالا ىلع هب رمأرلاب صنولظلاىلالخدمةئاضاهيفدهاشلا

 نار اا ىلع عفر ولو هبقرت قريهضلا نم لاح ا ىلع
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 ( لماك) ْ ىثعألاَلوةبرعلا ضعدداشناٌكلذ نمو

 - اهلافط اهب كرتاَدوع « اهدعون اسسها ةئاملا بهأولا
 | هيفنوكمال ٌلرلاٌتويراشلا مهواديز ناي راضلا ناذهّتلق نونلا ٌتدْنأفَتعجيو أَتئاذاف
 نبالاكو اك ْرلاَنونو لاوءالصلانيمةملاو لحو رعهلوقّ اذ نخهساب توذلا الا دهريسغ ا كلا 62 اماف وو اس 6 8 11 ا ا 2
58 

 2 (طبسب) لرعم

 سهوصو هه 2 دس

 يدل روع فال رساكلا د 0

 تااعتالن ونلانالنولانمالدبو راما ق الخ ادمسالاراصو تر نونلا تففكح ناف

 ْ 5 رمادا وتوك « الهي المال اوفلالاهمف تتم ا دعب ؛ مسالا ىلع دن ةموماللا وفل الا

 ال0070 ٠ ملا وةفوفكم تونلاثةر كتاادعبدف :رعملا تال مالالاو فلالا لكم ني ونتلاف ىش ع

 ديزاب راضلاامسه كلوق كلذو عراضملا لعسفلاى رس رحىذلا مسالا فكاذ ناك منونلا

 ورعونراضااو
2 

 ىثعاللبابا!قدشنأو *
 اافطأ اهنن ىحْرتاذوع اهد.ءوناع#لاةثاملابهاولا

 ديعولحرلا براضا !لئممهدنءوهفماللاو فلالاريغ ل ١فاضموهو هئامل !ىلءاهديع فطعهيفدها.ثلا

 بهاولا لاق هن اكفاهتلزئعاهريهضوهئاملاريمض ىلا فاضمدملانالاذمهداهشتسا ىف هن ومدس طلغدقو هللا

 ىلا فيشب ل ةراماكلاع منا هللا دبع نالهت ادب و لجرلابراضلالثم مسلوعامجاب رئاحاذهفةئاملادبعوةثاملا
 .دارأاغاو همدقأم صن ىلعا دهاش ثتسلانوك. نأىلادصق. هنا وسل هاو هتلزنع نوكيم لوالريمض

 زاوح ىف ةعطاو هلا هيف نكت ناوتدملارك ذيك: لسمو رحل اىفهتازئءماللاو فلالا عضو طملانا

 ذوعلاو ضبلاناصملاواهمرك 1 مالنا حمهأ !|صخواءارولبالا نمةئاملاس بم لوق.* مدقىل اة سما
 هيعمل بد ضراعسل !ونالا ذئاعتيمسول 0 .ولئاحريظنو بي رغع م وهوذئاعءاهتدحاوجاتنلا تاثي دحلا

 ىج زى عمو هيض ره ىدا او ةيضار ه شدعاولا ا فد ىصتتل | ب> ولام ىلع ال بسلا هس ىلع هنال لعاف ىلبع ب و
 قدر :دزرفللد درمملا ع نءباملاىفجاحزلا دشن امو *ناو.حلادالو 0 هريغص لكمبع عمت لافطال اواقيفراف وس قست
 لحرلا براضا امهلوقىف

 متاوحلا تايفاشلا نسسوءافو اهئامدؤامو لتاهانرأت

 ادوقىأمهلءاونمهءاناتقن معامداناععفان التقيا أ: لوقد* متاوحلاىلا ماللاوفلالا |ميفو تايفاش !!فاضأف
 ا لا لوح وخلا عاوملاو همدرءافووانريغلءافش تناك ناو 8 0 دلو

 ىالعلا لبقمنبىنأن ميخهمماولبتمنال باب هلا قدشن و * مدلاهيلطلالثم

 ردلاةروعف انقلا نب رساكلا مسمن نس ًارافينح ىكسعان

 هفعضو" ةكر م ا, توقل ن ونتلااهعمتدشر ل ناو نب ساكلا يفماللاو ف لالا عمنونلا تابث اهيفدهاشلا
 برحلااودهشاذا اوناكو مهنمسأرلا لع نول مهم>:داساوناك لوقيفاموةقر.“اهدعام بصنو نوكسلا

 مهودعنماهتسامحو مهتروع ظفح ىف مه-حامراو س.كومهنوداولتاةونيمزمماراردأ ىفاو رك مهشدحر سك ذاق
 لكو سفن نمموقلا نءاكمانههةروعلاو حامرلا انقلاو لمقمن ادادخأ ضد مهو سدق نمل بق فينحو
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 (رفاق) ١ قوزرملا لا

 ماملادرقى رقلاَ ه4 دع اراهن ةطدإ رخو ذدسأ

 (لماك) ةيضىبنملجرلاهو |

 مهبملاريمألا با ىيرافلا

 6 سشم]) ا راصنالا نم لحب رلاقو

 «ءمو-

 ل ارونمميثأَي 44 الزريشعلاةروعولظفاحلا

ح نكل ون ول | مسالا تقاعماال اوةفاضالا ن رولا فذ
 نذل و نيذللا نماهوفذ-اك اه دوفد

 (لماك) لطخآلا لام رخس "الامسالاداهتنملوالا مسالا ناكو مالكلا لاطنيح

 الالخألااكو ةلولادكم ٠ ادا ىََعْنِإ نك نب
 «ءو-

 عماواعف َنيْدلاَن ا مى لست مدرشم مسا ةلزنج لوعفما عموهوااولعفيذلا ىنعمسانعمت' ال

 ١ ندزرفلب الا فدشنأو * مازهنالا دنءرايدالاربدلاوةروعوهف ع ام

 مامعلادرقىطقلتانم اراهن ةطيرخوذ دا

 ماللاو فلالا عم هنو تبش عمجهنالكذزاحو ماللاوفلالا عمدرملا ىلا ىطقلاملاةفاضا هيفدهاسثلا

 ب نمىلا سد. هنأ فصو * هب ومس هند ام ىلع هنوف تدثرا؟هتفاضا تزاتف نب ونتلا بقاعتاك | ههقاعتالو

 ةمقملاو ةماق هندحاو سذك اموهومامقلا نمبكاارت اموهو درقللاطقلَس هل هب ٌورالاريفحاديسأ امالغ

 تيبلالبقودوسأر غصت ديساوتةسنكمل
 مارقلات ت هسأرلخدب و + ىنعلوقلا جو نهغلسس |
 ةمضىب نملحرلباملا فدشنأو * رتسلامارقلاو

 * مملاربمالا باىجرافلا *
 نو.عحالاةارشأاموةفصو * هلق ىلا َءعكةتلع ومدعامىلا ماللاو فلالا ه.فوىجرافلافاضا هيفدهاشلا

 لؤق انس هريظتو غافلاج راغلاووسهيموهف قلتم لو نلخلا عمل اوميتودوجاجأ نسال
 حادا

 اوعقعقب املا ةَعلح لاحرلاثاهو * اوزتعااذان يذلا ضل ارفتلا نم

 مط انبسقوهلاقي و راصنالا نملجرل بابل افدشنآو 2

 فطنانئارونممسهتأب * الةريشعلاةروعوظفاملا

 ىلع ظفحولو نوئلاتاسشاة لعد ام ببصوو مسالا لوطلاا تت -١نيظفاحا نستسلم ا

 مغ مولذخع الو مهودعنما ومحد اوم زمن ااذامهت ريشعةروعنوطفح مه فصو* ناحل هفاضالاذونلا فذح

 ثايغهمءاو لطخالاب املا فدشنأو * بيعااوهو ف كوىو ربو بلل! فطنل او مهلعف فنيفطن انوكمق

 يلغتلا ثوغنا
 الالخالا كفو كولا االتق و اند ىعزاتيطما :
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 - وسو و -5ه»

 ْ ةل-مر نبته شألاقو
 1 هل هم 5 0 ا

 ْ دلاخ مأايموقلا لكموقلا مه م مهوامد غب تناحىذلا إو

 هذه نم نونا تففك اذاكن الرد ا+_.ةهحولاف كانراضلاامهو كوراضلا مهتاقاذاو |

 ' مهمسهلوق فنوكيالو ةريشعلاةروع 'وطفاحا لاق ملو ةىفالارلساهجولا ناكر عطا ىفءاسمألا ْ

 ابان نكي مراهظالا فنوذلا تففكو كن البضنلا عض قف يلانوكتنأ لو راضأ

 . (ليوط)

 مماللاو فلالااهيف تسلا منالىذلا نعمف تسلا هال ادي زو راض هراهظالا قزوتمالو |

 هب ماك. بالهنال ل صفنملاريغرمضملا ةمالع عممزالنب ونتلاو نونلافذح نأ لءاوىذلا فتناك ||

 ممن المسمالا فني ونتلاو نونا هن اكراصفريمض همف مسادو أهلبق ل عفب الص منوكي ىّتح ا رغم
 نونتلاو تونلا بقاع ناك نإورهظملاو ف در. ارخاوأ الإ ننوكيالو كئاوّرالا نانوكمال |

 طفلا ىفاجن"الرامشالا ةمالعكسبلو دس لسفني مساهنال ل هتارعضلا ةمالعكسيلفاق |
 اوعزفرعشلا ىفءاجدقو ٌةبقاعملاواذها يف عّمارهظملا نماهيلا برأ ىهفنيونتلاو نونلاك |

 اةاكدرفألا ثدحرماو ةحاماذا "ب. هنورم الاورعدملا تولئاقلا مه ْ

 ( لبوط ) لاقوأ
 ةقهاو رّنيفتعملا ىديأواهندم « هنورمضد 2 سانلاو ىفتريإلو

 نع عون رنيبيلك ىبنموهو رح ءرشفت*ةإ_صلان مسالا لوطلافيفخت نيذلل نم نونل افذح هيفدهاشلا
 لح رش ل تاق شنح ىنأ نب مصعو (م)كإل ذهن ورع لتاقموثلك نب و رك داادو اكيلد ىب نم ةقوقو در عشا

 ىو رودإ مرن بهشالاباءلا قد ثنو بلغتتاداسزممهريغوب الكل مور نب و رعنبا

 “ ىازلا ةلسر

  دلاخمأاب موقلالكموقلامه »6 مهامد فب تناحىنلاناو 8
 نأز وحنو مهّؤامد هلوق عملا هيدارأ هنا ىلع ليلدلاو مدقتاو افافكسا ندا نمد اونلا فذ> هيندهاشلا

 ءاحىذلاو لجو زعل لاق اك عمجف ىنءملا ىلءالو هتريعضا انوكي و هماهمال عسل انعىدؤي ادحاوىذلانوك

 باملا فدشنأو * ةعقو ه.ف تناكه نيد عضوم وهو حلف اولتقاموةىر *ن اوقنملامهكئاوأ ههقدص وقدصلاب

 عوتصم هأاوعز ولاق

 '؛ امظعمممالاث دع نماوشخاماذا + هنورم الاوريسملا نولئاقل امه

 اههتلزنءهلالنيوذنل او نونلا بقاعب نر يمضلا كحو هنورغ الا هلوق ىفريمل او نونلا نيب عملا «يفدهاشلا
 هلمح هي ومدس ىلعدردقو امهجقاعيدق هلاصفن اوهنوق عم هرهظملاناك اذاا مهاب قاءموهفلاص:الاوفءضلا ىف

 "كرما قاهدشت ”ودر ورم لصولا فات امث او قولا ه' ىلءنونل !"كرحلا' اس ءاهلا تلعح وو ريدقتلا اذه ىل

 هلثمىفباملاىفدشنأو * ديه نيي>ولا الكور وريضرامضالاءاهم

 هقهاور نيفتعملا ىديً وادي #* هنورضتةسانلاووفترمو

 اذهوو 1



 طلال

 1 20 هو 5 .٠ 3 4 ا 1 ترج 2 0 1 ع

 | نم تبعد لوقكلذو يمانعموهلعىفعراملالعفلا ىريىرحرداصملانمتاباذهإب

 دعدام نيت نيت سنم رشا يساللا
 : تنسق ٌيراضاذه تاقاذاث 0 الوهراني اضل لفل كرخكدجعلا | ا

 ٠ْ ا ارسل ناار رمش فاو ْ

 0 والو 0 لءاشاوه رن رمخلا ناله ْ

000 2-2 0. 
 ) ليوط 1 : لاق 2 َ رهما دامت ةم 2 9"

 راوآاك انلاوراصدقك تاع 5 ةقرو كنمماءسرالوان "ا

 مامدلاا نإ نهلة فاح ع هفثسفتف يلحس زل

2 - 
 ع

 1 أ 5< ل 2 4 0

 لسماع ّنهماهاذل ازأ #2 ع -لو.3شسور فويس ب 0 3

 ْ ىلد نازك إلا ىلع عل نوكيو لءافلاف تفذ اك نيون َتفذسح تش و 7

 اميه سائلا هريضت>او نولئاسلامهونوفتملا هيشغلوقم هلءقئىذلاكهتلعو هنو رضَتَح هلوق هيعدهاشلا ١ ا
 ىرح رداصملان هسااذعدتج رزباؤدشنأو * عدوتم قت ص ”رغل ذمتم ف ةرمصم سول > مهل سلمفءاطعل ||

 عراضملالعفلا ىرج
 دراوملاك لاو راصد 5 كباقع هسهرو كةمرصنل اءاحرالولف 00

 مهملع امل كرصنلاؤاحرالوللوكد ا .اقعيهرتناو سلا ماهداس سولي ا ١

 امصخو ءانباىلاىرطا !ىهو دراوملا أطونا كمه انلا ذأو مهانئطول مهنمان دأب ان انه كج تناناانل كياقعلانتبهرو

 باملاقدشنأو * قرطلارعأ منال

 مامدلاخإ نهلة ظفاخ 4 هيفتمف من مياس تالخأ

 اخإلعىنعملاو ه.تضراف هو هتمعار ىأمامذلا اخإ تاظفاحنال اردعتلاو ةظقامكمامذلااخإب صنهيفدهاشلا :

 وادلالحنسلاو ةرورض طموصقن امذلا اخادارأو لعفلا ىنعم نم همفا!ر دصملا لصو ورحلا فرح ف ذقمامذلا | 5

 هنموةرع عفدلا حت قل لصأو تدطعأ تعفتف عمو ءاملا شعل انال طل اوءاطعلا ىفالثم تب ' ىضفءامى الم . |

 باملا فدشنأو 3 اهراشتناودهتحار عاقدل أى هو بيطل ا ةمفت

 ل :
 ليقاادارأو عوةسؤر فو.-لابا سضنذأب ردقتلان ال هس ورلابصنوب رضن ونت هيفدهاشلا 3

 ازاخواعاتاسورلا ىهماهلاو سؤورلاىلا مالا فاضأو اهرقتسسمعضوموسؤرلا ليقما ملال قانعالا . 1

 .هلانءنهماهانإزآ :* موقسؤر ٍفويمسلابسضي

 ( لوا هيودس - ) ٠8



 (34) ظ

 1 2 : -ً 2 6ع 2

 ّك ر ورجل اريصب ولعافب كلذ تلعذاك َن روذااهنهتفمكدق مسا ال الوعفم وآن اك العافردصملا

 ||| ناكتادن 2 مدن ءوالعاقناكن ااديزدب برص نم ٌتبَك كلوق كاذو هلايقاعمني وتلا نمالدب |

 نيوذنلا تفدساذاءابأ دي زةوسكن ”تبعودوأديز وسكن متم علوقتو الوعفمرمضملا ا

 |! (لماك) ْ ديما لوقثوذبال ءاجاممو ||
 1 9350 نى هع 20 -ٍ 3 20 8 - 5< ١

 مادو رسم قرعتلا لبستف « مهو عسيللا ىلا عئدهع
 ١ ل 0 0 ْ

 (زرح ر ( 1 هو رلاه لاذ وقيادي زىذأ عم مهلوقهنمو

 95-6<- ا

 اذ دعت زكا ىطغت هايس ياللا قطف

 ادم لافنمو لع افلا كلذ تلعقاك امهنم كي تاور زابرض نم تبع لوةتو :

ن أاكحار عودي ز بص نمت بعلاق | ارعوديز براض
 1 ارعّدرضووأ | رعبرضت ورمدأ ه

 ْ زج ١ ١ ةقرلاف

 انامل سالفالا فاخذت دلع ا اجت اد كنلا دف

 سد ةهمر»ب# 27 ةيج

 1 انايقلاو لماع 5-5 نع 03

 وهعماخاوةرخ ال ل ارادو عمال ادصسمم طوق كمهمالك فاذهلثم عقواعرو نيطفللا فالتخاكلذغ وسو

 ظ ديبلا بابل! ف دشنأو * رادلا ىهةرخ الاودصمملا

 1 ١ 1 ماديو ىسمقرفنااىلد# * مهفو عسيم ا ىلا | مىدسهع

 | ناالمادن ورسم ممذو هلوق ىف هربخ .وأدةمىدهعو "ىلا مثدوءدانعمذالىدهءن ىلا بصن هيفدهاشلا

 ا اقفترم كلك ًاوائك:ءكسولج ُظ طوقكردصملا نعا اريخن اوك-:لاملاو لاخلا ىلعبصن محض .ومل لا عضوم

 ا ردصملا ىفاذهغاسو قفترمتن ًاوكلك او يكتم تنأ 0 ةوملا اذه عقتاهدعبام عمواولاو

 ا سوال اريغ قف ملاوي 11 نأ عماقفن ملك ًايوائكتم سل تلق ثلن اكف لعافل اولعفل |بائم بوني هنال

 هريس و نسح كسول> كل اوك لوالاوهناك اذا عفتر مغ ارو نال اربد ىلعامهعفرزو < الفلك الاو

 ١ رسب اوقوعمتجلا عيجاو لاما عرس عمى |عامتج !نماهدهيعناك ام 00 دئاهلهأ نم َتلَخاَر اذفصو*

 5 - "هو رل بابل فدشنأو 5 ةمداتملا ادنااو روزخل اىلعرامقلا

 - اك اذكملعف ليزا ىطعب ده اكاخأ ى_بفلاىنيع ىأرو

 3 ةيئانل الاملا عض طوم ىف ىطه ودل .ةىدللا فلو ةلاكهملوقل او ىن.عىأر هل آوقب هدهداموىتفل اسصن هيفدها شل ا

 ا بايلا قدشتاو * مدقتام ىلع ا

 اناسالاوسالفالا ةبفاخع اان بت: تتكسدت

 ظ * .انايقلاولصالاعس نسحي
 نايللاو سالفالاتفخنا ل> أنما تف..ادردقتلاو لوال |ىنعم ىلعنامقل اونامألا بصن 4_.:دهاشلا
 || زوعو لعقلابصنراملا طق الف نايلاو ىلع هلوعفمنايالانوك ناز وو نايقلاولصالا عبد نأ نس<و

 2 لوقتو
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 ةلزتعماللاو لالا نوكشت ادب هز براضلا نمٌتبع َتافاك د انزب بدلا نسب لول

 ( براقتم ) عاشلا لاقل نس ملا :

 1 الا حارب را رغلا لاي 94 هءاَدعأةلاكنلا فيعض 0 ْ

 (ليوط) ْ م ْ:

 اعمسمب برضلا ع نءلكشأ لف ثدرك قط ةملا قوتنا 0 أ

 نب ير رلا َبراضاانأللح را بزشلا س1 بعل 213 .رابراضلاوه لاق نمو ا

 ادني

 اجو ووو ب16 وون وج 12227 روت ع

 نم سايقىف عيش دقو مالكلا فد 2 سارعو فطر -11نأك مسالا ٌفصودنأل جول

 ناكوخالا هون اوخالا نسل لوةراك لح .رلا ناب راضلا لوقين أل جرلاٌبراشاا لاق

 نم عطّقناامفهللادبع تراضاذ- هلوغناك هللا دعب كا هتاقتئش ناو ءاريليلخلا

 هتاه لم سلو جب رادلا لهأ هلمللا قراسان«لاقاك اديزع وبلا برن هٌتع لوقو لاعفأ الا

 - و ص < 2

 دو<و دالي هلل هلزع وها اهوملا آش لسعوأالهقواعجتيل ليل « اهمال نممويل ارد

 ابواض“ 2 راع سدأ وأن وممن وكب و لد م اوألعفافاضمر هردصما ْْن 'وكر همخأ برد 00 هّثيع 1

 تسلا *اللعافلا لعل متن أو اوقنلو و 1 هيفّتل عام لعافلاب ةهمشملاةفصلا باد اذه ْ

 لمتامنا مولعمهيفل-ملامو هيف ٌتاَحامفلعافلاب ٌتَرمتانافع راضما ل عقلا ىنةمقأ ا

0 
0 

 0 ند 4 بكيل اما دودج 2 ضبا 00026 تحلل تح 1-4 77 0-7

 لئساو لجوزعهتلالفاكبارعالا ىفاهماقمنايلل امان وةاَحْلاف ذفسنايللاةفاخخو ريدا: لعهمصننوكمنأ |||
 الاعمس مر داصملافليلقلاتملا اذهو هتلظماذا!اياوايلنيدلاهتيولردصمتابنلاو اهيقانكىتلاةيرقلا ||

 باملافدشنأو * نيرهاظ | 3 ىنملاوةينفمريغوأ تناك ةينغمدمالا ىهوةنيق مج ذامقلاو نونلا نكسنمفان انشهتئتشهلوقفواذهف
 لحالا ىنلاررارفل الاخ ءهءاد 80

 نمو بصخلا بجو (نينوددلا+جفاعموةقاضالا نمرتاللاوفلالاعئلةباكستامعادعالا بت ق الفاشل 1 1
 جرخ دقف نون. الل ءفلا نالردصملا نبونت عم همزلءاذسفو هءادعأ ةباكسن ةباكشلا فيعضهردقتفر 1 ْ ُ ردصءرامض اود هدأم بصنيف لعفلا همشن ءهحور1 ماللاوفلالاهيفوردصملا ل عركشإ نمنب وحلا 1 ّ

 قدشتاو * هل الارخؤمدلا * و رارفلا ىلا * كن آوهنرقل تنشر نأ نعنامحو هءادعأ كتينأ نع فيم_ضوهلوقيقالحروس# * هلعل_منالذأ ه.هذملع نيف نيونتلإلمفلاه شنعردصملا |

 نارلل تاملا

 3 اقل ال

 اعم-«برضلانعلكن القتل 2 ىتنأةري ملا لوأتلعدقل
 كلدلو راوللاب مرق وأ لوالاو تدنن اوكا نأ وعو مدقتاموحن ىلعت دريضلاب عمسمبصن يفداك لا

 مهديع تقحو مهلامزاهمههجو نعمه فرص انيريغملا رمتيقل نملوأ معدقلوقي*هيوبدسهيلعرصتقا |
 انيحنرقلان ععودرلالوكشلاو قيسد هءرض نع لكنأ مذ 0



 سدلدنا[م هل أوف)

 ىنعي (لا عملا ىف هلئم

 هولا ن -ح كلوقنأ
 ىرحاك نسحى درر

 نسح ىف مهدنعنسحالا

 نم ةفاضالا دعما ةفاضالا

 د_عاتاك ظفللا ىف لعفلا

 لعفلا نمهحولا نسح

 قهارعت ىرجامو
 ق اريس ها ىنعملا

 | قوهمساالو لعقب سيل 31 اذهزوات ال ةركنو أ ماللاو فاالاداقر ا ٍْ

 ٠ | اذهناكف هانعمق الو لعفلاىر م ىرجاكس لهن ا و نسحأ هذ ةفاضالاو هانعم ا

 نيوتاو ءامش الا ىف هنوق ىفو ىنعملا فهل *مسرلهنأا< ظذالا ىف هنمدعاش تأ من ْ

 ا م-لع فخامه رت ناك وتلاوانوتلا مس روامح التونلاوهف ني اولا كرت ناك

 1 | هذهوولاْنَسَحاذهكلوق فاضلا لوالاري_سفتلا ن نمٌنسحَأ ةفاضالاتأىؤقياذ-هف |

 ١ || قعدببس نمو : لكىلاو سجلى ملص ث لالا مسالا ى عت فدصلاف هجوما مسح 1

 ااةح وال عملاف نسحلا نأ الا لج .رلاّةيراضدذ هو لح .رلايراضاذهلوقناك كلك ذام |
 | 0 | ناكفبرض ىرجث براض

 0 |ءاماممو رادلا جودت وعز ذينبحلا زي : رج أو هيسهاوقٌكاذنمو لواللانههبرضلاو ٍ

7 
1 1 

 ا

 انت 1 لع لعاكل الا 51 نكل/تونلاوأ نب لا ول روم أ اذهعمو دج قرع

 ء 39م9
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 (زجد) جالا لاقو |

 (رفا) ا ةغاتلااضد أل اقو

 ظ 0 ْ (طيس) رمد لوفانود مه ْ

 <79 ه6 أ 2 وعدو

 كسلا ْبَسْنبِإ مداوقلا ار 0 قرطم نيد عما واكو

 م 2و

 2و هم

 ا ار ا »* شعبانذمدءيذخأتو

 ريهزل لع ءافقلا م« ءانةجشملاةةقصل اباءاذههتمجر تبان ف دشنأو *

 ل 7 مداوقلاش در +“ قرطم نيد عفسأاطىوهأ

 ردك هلعف ىلعراح هتف ص نال ىدعتملالعافلا مس ل ل ير | هقلعلللا

 1 2 هر ل الا املاو ربك ذأ او عملا اوةينثتلا نمهقدلي و

 جانحلامدةمشد رمداوقلاو هثيرسك ارتةقراطملاوقارطالاو هيدخ فداوسةءفسل اوةاطق ىلع ضقنا

 ضقناىوهأ ىنعمو هناريطلع رسأوهلدشأكاذو ديلا: لل دب وذ صد ىتحو و هىأ كامشلا هل بصنتمل هلوقو

 دشنأو * هدم ىلا ىوهألاقبأموأ ىمع وهذىوهأامأوكلذكث دماا فىو ردقو ىوهىوه فوردملاو
 : 51 جامل بابلا ىف

 * سارلانؤشوطذ كشع *

 سأرلامظعو قلخلاةد_كب اربع: فصو * مدقتاك لوءفملا هسشتلا ىلع مدضن نؤشلابصن هيفدهاشلا
 مظعأو قثوأو هدأ ناك تأسنو تماضاذاو هئازحأ قتلموسرلا لئابة نشل اودي د-كثلاكتحماو

 ةغبانالب امل افدشنأو * ةماهال
 مانس هل سلرهظل ابدأ 7 شعبان ذي:هدهذخأتو :



 ا هسيف نوكيآلنأن من سو رثك أرخاالا مالا ىفماللاو ف الان أ اعاو ريةكرعشلافوهو 1
 ا ناكف لءافلاكسيلوةد_اوتلاح ىلعانههامهربسغوماللاو ف لالا ىف لزالاَنالماللاو لالا | 7

 نسحمانعمتألَكوأماللاو فلالا ناكورثك أني ونا ٌكرتناك كرك اون ههلاخدإ|| ٠
 ْ 7 4 2 هويدا ٠ - ه2 7 . 6

 نونلاوني ونتاانأ كة رءىرخالاوهفرعملا اذ ىفاو رات | ةقرعم الا 2

 لوط سأثنورع لافو عواد هع دحوه هلوةكلد ند دوام رع ا 8

 الر ءالواتاعضاوفاك امن ا #23 لاسر مالَّسلا ىوقىلا نك

 1 0 :وةحاح لإ اوسلتام اذا ئز سالو

 (زحد) ورلد و
 م <

 3 نيم | رد نطق حال دلع

 (طمسا) 5 الافصت دز كالو فاوتساباعو 0 م

 هزم مو

 انادهمام 57 اعلم واع 5 نرش اك

 وهرشتاو هفاضالا.:دءامرال يلا فذونمريسغناكو لوني ونتل ا ةمنىلعبحأب رهظلا بصن هيندهاشلا
 اوكستو شدعقمض أو لاحإ وسا فدع سانل اراص كه ناهناو رذنملانيناسمنلا ضرمفصو# هيل اهتفاضال ٠

 ريعبإل لمعتسملانأالا سنذدلا ىنأ دلاو هان لاو بان كلا ولاز هلا نم هلمانسال ى دل اوهو تحأ ًاريعب بذذ لثع هنم

 شأشن ورمل بابلا فدشنأ او * ربعملا هيدح ماتسااو ”هنايدلا اهومغو نيعلاو ىلا رئاطللو بنالا هوحنو

 الزعالو افاعضاوناك امد ا * ةلاسرمالسلا ىوقملا ى : ل1

 الزي سخامو حالا 5 او سلتاماذاىزىئدسالو

 برخت هنا فصو * راصتخالااهنذ>وماللاوفلالتابئاردقتىلعةركتوهو ىزىلا ىئدسةفاضا فدهاشلا

 ودعلا ىلعةوقلا نم هءمهفصوام مهم هتفرعمو مهنمهنوك هنآ 0 .رلمخ دسأ ىن هموق نع

 ةمالعلا هن ةلاوتلاسرلىقتو ولالا نءوهو وسر نكو نع غلب ,ىكل اىنعمو ىزل !نسحأب كإملا ىلع مجتداوو

 ىمببوك ران لاذ اة سخلاو او ثغواومكراو 0 7 اومهعمجال سال يذلا لزعلاو

 طقرالاد يم باملا فدشنأو * با رععر وموذزاامدحاو سلال

 5 نيم أرقم ن نطب نحال 3 : :

 نطبل ار عض اسرف فصو*مدةناكراصتخاإلا هنمماللاوفاالا فذح م«نطبلاك !قحالتفاضاهيفدهاشلا

 رهظلا ارقلاو هرهظ هنطب قلي نأ هتةيق>ومابضا!ق>اللاو نيمءارقب لا ةفلازه نمهرعضن وكم نأ ذم

 1 ' قاطلادعإ نييالبابلا فدشنأو *

 اناده ءايهك المح ولع يب هكنردقداق: با ن 5

 داقنباوأس الهن اكل وقيفادسأ فصو*ن ونتل م نمهيفام ءابهك هلوقببادهلا ب صن هيفده[ كلا

 ىأنردقىنءمو مابجالاراع كا هفبرضدةئل او هْقْما |ىعارداقنلاو جراخ نمد عج ىأ اهامخىلعأدق

 ءايهكلاو ىلعأ نءةزمهلل ة تيقاعمءامل اوال ت*ىلعي ىأ هام ولعب هلوقو ه مهحردق ىلءناع>و هيلع نعمط

 ال مف هلو-ق)
 الا اذ_هنوك

 نأى-هد (ملاةفرعم
 ىامسهتامئا ماللاو فاالا
 ى-ءملانال نسحأهح ولا

 ءاوسامهعزنو امهتامثاىف
 ضوعف» رعتام تام اىفو ْ

 ناكىذلافب رتل | نم

 افاضمناكث ء-ه<عحوىف
 ىرخالاو هلوقوءاهلاىلا

 عز ى-عيةهببرع
 هأ ماللاو فلالا



)٠١9 

 | (طيس) ظ - اتيألاقو
 د هو دد د وى 5 درو ومد هوو دما

 ايا ءابنش تلد ةطوطخت « ةريدمءارع لبق سهاف.ك

 (ددم) ْ ٍ ديزنب ىدعلافو 1

 -ٍ 9 ب

 اراد طقاشت ةدعوأ 31 ةفثىنآوأٍسيبَحْنم

-- 4 - 

 ناك اي ةفرعمءاسهلابهنالءىدر ٌكلذوهحولا ةخ سك هومَش اههجَو وُدْنسحرعشلا قءاحدقو ||
 .كلدو هلوف)

 قاريسل الاف (ءىد و

 ن-سح ىف نأ ل مق نم
 ديزىلا دوعن هن عفت رب اريمذ

 ا ريسمفلاىلا ان ةحاحالف

 لحدالان ال هحولا ف ىذلا

 (ليوط) خاسمشلا لاق ماللاو فلالابهسس نم هنأاك لوالابهسنموهوماللاو فلالاب ْ
- 

 دةهمصعو 25

 امهالإ طافعدق قاما لَ ع امهيفبكرلا سرعْمنمدْنم أ

 فال دم در 3 هدم[ راعا وعدت لع تياعأ

 قاطالادم رو الداعلا3 دشناو بدملاتادهلاوةريغلا ىلا برست لا

 انام م! ءامنشتلدح ةطوطخ هع راد ازعل ,قءءافيه

 ا اكارصللا فم تأ ما فصو* 0 اة لن هيفاملءاين شد باس *”الأ بص هيفدهاشلا انلقنفد. زىلادوعتءاسهلاو

 ىلا ترظن تردأ اذاوافها ارصخاط تم ًارتاقأ اذالوق ةهدر وهقب روهو رغدل ف نسح ىلا اهتمعن ءاهلا هذه

 ا لاه مر | اد رف وول نة دي دن حب طغطاو علنا اءاضلملا ةظ وع اوةف مربع 1 5 1
 0 ةِضْغتمر غانا دب ريق 1 ج6 0 عسفرلاحىفا_هاماعذ

 ىعم الفهف تنكتساف

 رخآىلا ا_متداعال

 هرظذاقءرك ذام

 دب رننئدعات املا قدشناو مدأن نممامز وهو. دحلاك ك-اواهقلخفطاأ اد> ىدمو لهرئالو

 ارا سل رد ل و هن ةهقث ىنلوأ بدبح نم

 ها ا اازأاصو * ديعتلا طحاش ثلاومدقتهلوعفلا اهيشن طحاش رادسصن قد_هاثلا

 قبقنأو * ةدشلا ىف هن قثو ميحوأ قيدص نم ىأ هلق ”ىتأوأ هلوقودمعملاو سد رعلاوودعلاوقيدصلا

 حامذلل تانلا

 اه-هاللط افعدةىاخرلا ل ةحب * امهف تك رلا سرع نيتةمد ما

 امهالطصم انوح ىلاءالااتيك * افصاتراح امهر ىلعتماقأ

 قىدلاربمخلاو امهه دو>و هلزعامهالطمصمو اتنسح هلزتعأتت وقام هالطصم اتنو>هل ]ودى د قالا

 كاءالا انيك هلوةواملاثلاثلاوهو ل-.حلاافسصلاو ناتيفثال اامهوا فصار اح هلوق ىلع دوءد امهالطمصم

 ىءب امهالطص ءاتنوحو ل.ل نول ىلع ىهفراشل ا ةرشاممنءاهد همن دوسد ل نيتيفثالا نمىلاعالا نا ىندد

 نمريمدأ انا لع>و هن ودس ىلع اذهنبب وهلا ضعركحنأو امهنءدوقول |عضوموهو ىلطصملا قدوم

 ةفسح لوقتا< ىلاءالا لطصمانن وح لاءالا انك لاو هنأ اكة نيتر املا ىلع ال ىلادال ا ىلع د ئاعامهالط صم
 !اعالا ىلءادئاعىةموهوامهالطصم قريمذل !لعحو عام اب زئاح ا دهو مالغل | +حوىأ ههدوامتا .حمالذلا

 لدع# ىلاعالا ادر/رعاشلان الل هن وسسلوق رجل او ىحل | ىلع ددرف نيملعالا ىندم فا ال عج ىهو

 وحام_ هاف اوراذلا نعمدعنلاّمك امهالعأ لف نيترف الا ءقاغاواد وسمات وحامضعت واتم اهمضمد

 نماملخ نيراد ىتمد فصو# ت كتلاس اك قهفلاخن مبهدملالتخا اوهيهدمهدك بنس دقو راكان رم م[

 لقة-وكادوحنو رعمل اوهونمدلاودامرلا:امتانف نم ى اريام ةذمدل او امهتملوزتلا عضوم عب رلاوأ مهلهأ

 هلك ناو امهو<ودنولاو ةمعل در ار را ا و 050

 ةهامطاصت الافصا !قراح نتف" ل !له>وريختو سردافعىنءمو ممر وهفنالخل !عءالمودامرل ارثاك صخش



 مكن
 تالا اًذهىف ةفرعملا ىلا فاضالارعسغماللاوفاالا هماع لدي فاضمةيب رعلافسلةنألءاوأ| ٠

 (زجد) ١ ةيورلاف هيلع ||

 « اًكروة لاو انانْثْرلا «

 (رفاد) ملاطن/ثر 11لوقنودشم ان رعلا ند م عميس باطل وا و |

 انكر ىرعّشلاةدازَشالو 31 دعس نة .ىنوتا

 ) رفاو) رعاشلالاق ةدمجةس رع نشوة ولا سلا 1

 انك رلا رت 3 ازدبالو 7 رن ا

 نء بالا اذهىف رااق لج لان راضااوههلوق ةىلعهج 1 2 وق :نأاذهفز 7 0

 َتيدئاذاو فاضيف فق, لعفلا لامع! نمو ةفاضالاوهو هلوهىذلا بالا نمزيهحو

 نان 1 ورابخالا تودسطا اك تصنااالا سلف ونلاٌثدثأفتءجوأ | :

1 
 مو8#8

 لاَنَعَأَن رس هال مكحش] هلو لاعتا مدا ا

 هءؤرابايلاقدشنأو * عضوملااذهربت فءاضيملااضرأ هوما دولا ةةوماودلا تزول

 + انكر وععلاو ان هوا * 7
 ل 5 2 0 0 هيفدسماشلا

 ١ ا 5
 ابار ىرعحشلا ةرارقبالو 956 نيه_لعذ : ىوقاق . : 2

 وهوذدع هش ًامىلعااعرل ارعسشلا هيقرو< واهحون سلا كلو دح ىلعرهشلا باورلا ترصن هن هقدماعلا

 شدرقب هقالو ناس دىنب نعةلاقتت انمناك امفصو 0 هيلو فما همشتلا لع تصالا هدنولا نط اكو كل

 ةلغدل مف مخل كولمر اود ضعف بالك نب صفح ندلاخوهو بردا !تاداس ضعى لعادعني> مهلا هثاناو

 نةرمن ظيغن ع و رن ءيملاو نام دن ةرازف و ناس دلئامق نمايفتنملوقيق هن هرمصتخلا لد وط هريس ىف

 مد ويد ءاشط اهوهدنع هنأ الس أرلا مدةموافقا ارعشةرثكو هوما اندر ارف فصوف نا ذنددعسن.فوع

 || ةفرعمىلا فاضم هنالدحولا نس ىلءماللاو فلالا اول دآه حولا ٌنَسَلسا اذه كلوقكالذو |
 || نيونتلا نعمدبز وا جئالو هلا هاشم ىف ن وكم عنُمث يح كلذ ىلا حاتحافادبأ ةفرعم هبنوكال |

 أ | تاقول كن "الني ونتلا نمالديءاللاو لالا نوكت اههحو سطس الا هيف توكمالا# ةركتلامأف 8

 ْ نوكي نأ ىن.ام ىلع هنالماللاو فل“ هلا هلَّلمَتْتف و ةىلوالا لعل بأيركوأ دهعتيدح ْ 3

 ْ وهلوقت هدول ا اذه ىلعو ادب زيراشلا لاق مّتاعأ نسحلاماللاو لالا تلد اف 1 1

 امأف هلوق)

 نوكم الف ةركنلا

 اه-ون_سحلا الاف

 تاخدأ اذا كنا ىنعي (جلا

 ةفضلافماللاوفلالا |
 زم لاهدعامت راسا و

 زوال /لءةناف اهتفاضا ظ

 ى ةركذىلاةفصلا ةفاضا
 ةفاضالا تسدلو ظالا
 هد ونسأل لاق ةددك ْ

 اهانمطعأ اذاانا لمقنملاقد

 نكي/ناوةفاضالا ظفل |
 نع /ةفاضالا ىعماهانعم ْ

 اهظفل اح راخ نو-ك.نأ ْ

 ةمعصلا ةفاضالا ظفا نع
 فقسداو اهباهانمم١انال ْ

 اظفل تافاضضالا نم ءيذ

 فاما نوكبآم ةقمقحو

 ةركمهملا فاضمل اوةقرعم

 ترص ل اوقت نأن سد ملف

 15 0 ىرهفهحو ٠.سطاد |

 ظافلأ فالخ ىلع

 اهانممسىتلاةفاضالا

 قارس ها كد



 لوقو هلوق)
 انؤذمال |عقيالامهت

 قاريسلالاق لا الماع

 (لاك) < سدق نب نمىنرختلاقو
 نراك 0 د مهنيذلا وكن دعما

 ألا دفاعمتوببطلاو # كراعم لكب نوازل

 د هز اوراس مه تاقك ماللاو لالا هبفوأ ركن هيف ملا ناكر رحنونلاّتففك ناف

 ل اوقتو ةريشعلاةر روع هءوطقاما»إ أوق ىلع ٌتدصن تش نإ !ورابخأ اوسطلا مه م-هلوقٌكلذو

 للغلاف لومتماو لماسعلا نيب هيف ل_مقةنالانودم ةواسمناو ةركذ ىفال ءاعانونمالا عقبال

 لو هلل كوكالو اهحوكنم نس وهوا اك نمو هلو ةكلذو ار مذموأ ارهظمادنأ مزال

 ىّلصفلا ترْشأ تش ناو كنمىوت هس :ًاوال عريسخوه تلقت شن او هءدس نمالاهبف

 ع روز فور عادب ]ترد لاك 1 امم آت درع َ هعنمالهنالعدقتا اوأصأو ظفالا لضفأ ن وكمال مل اقكافنا

 نان فلاغوةركسالاهبانو
 ناوطأت ةهمشماهفصلا

 ةينثتلا عنم نيح لضفا نأ

 لعفلا لحل ا ع.ملاو

 ردصالا ىلع هملالد ب هسا

 هريغو فد رعتلا عنمةدابزلا و

 افرعم لعفلانوكالاك

 اعوهثالو ىمالو ١

 راهمتخا هنمها

 ص رك ىفآلالمعتالو لمعت مني وذتلا تشر هنأ ىف هءوديماذهو عملا ف هع ةيعود م ظفللا

 2 ع اء دو . 5 5 تم وص

 قلوةثو ٠ ادحاواه-وهمف لمعباعفو همفمزر أف ةمثملاة فصلا وق ىوقد الو ركنالا نوكمأل هنأ

 2 دو , م 5 0 - - :

 ظقلي تاو ةركذلا موزله سف عّمسا ل_رّلوأ اذهتلقفَّتفضأناف الانعأك_:مريخ عملا
 000 2 5 دل كك ا

 اواقأك اراصت>اوافاذذسا فذة .لا>رلا لَو, ل وق نآدارأهن ال كالذو عجل ادي ربو هودحاوب

 0 3 1 هاا 0

 8 ١ ٠ ص 5 2 0ع و . . ل 1 34

 فلالا كرت كلدلءمو لاحرلا لؤأو لاح رلاري-خ م_وأوق نو مالا اوفلالا نعاونغتساو

 ه < 3 - َه 3 2 - 3

 ظ اوفكماو اورمص تخاف مهاردلا نمني رشعاودارأ ا غاامهردذو هرمشع مهلوق عسسل هاذي وماللاو

 || < هع 0 5 1 ا : را
 2 وف لو هيلإ حي مام رم اوفس أف هن رست نع نب رشعلارع-غن ماللا اوفلالا لود نكي مل و

 نمىركلاكهئموهو رعشالا تنؤمكرعسشلاو سأرلامدقم ن / ءرعشلار اسعاوهوعزنلام هداعدومجل او

 ا ىنملا ىلع عمم رعششأ اهنمد -حاولك لءج هنالعمسفرعشأأ عمج رعت او ةليقلا شدت اند ًاوركالا

 3 ناقع تش ,قنرط تاء هلا او 5

 ررخلا ه4 ضد د مصل ىوق كدعس ل

 ررالادهاعمنوسطلاو د كرتشتوم لحب نولزانلا

 6 كاوقكو هفر زالاىلا هتفاضانةفرعمهنال هيلودفلاامدث”نوء.طلااهفوق.رزالادق اعمسص هيؤ دما

 نعءةفعلاوبرعلل همزالملاو فامض ذالروزملارحنو ودعلا لعروهظااداهموق تفصو * خالا هحوأ نونسحلا
 ' ماحدزاعضوم كرتعم او اهنمنورحامةرثك ]رز هق او مهملعىضقي مهئادعالاه«اهموق تلععف شحاوفلا

 ةشحافلهل<الافيفعناك اذارازالادقعمبيطنالفلاقن و برحلاىفسانلا



 )ه٠(
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 ميسو ب ع وو ع ع

: 
1 

 نآاغاو لاع“الاربحنو ديلا ودارأ ||

 وجو جب رس ا

 د تو بيسجرر جوج

 ْ لو ل_ءافلاك اهعمشواهر 5 ؟ ذتوا دوت كنأ ىرتالأةبتشملا ةفصلا ةقردلانم |[

 ّْ ترص كوة ل :هوهو هوبأن -سح ل جرب ترم لو ذاك هولأ هجولا نسل جرب رب تر ا

 ١ لسع لمعتال امسالا,ةَمَدما خال ٌتعفر نب شعوأ كنمرب-خ تئجناف قالا ل "

 ا لح ريخوه لوقتو لع-فلاىر<#ى امتار ةيسشلاةوَوعَرف لعسفلا |

 اذا كنااح ملا لكلا ا | مز 0 نيونتلا ُكرتآلإ مزن ملوّل_صقانهاهس دلو فات

 باوملاف م
 نلت كر ِ اغاولوالاريسفت روسفنو لوالا هوا_تدي ملاك ماللاو لالا اوا_ةديإو َّس ءوذتلاالاهيف أ

 : | لو الانألسانلال_ضف  مهلوففماللاوٌَف ال اوتد
 نكد هاا ىلةةدق لدر نه ْ

 تاق اذا كنا ه->ولا ٍ نبيونةلاو ثوذلا كرد اودّرو نودبلو عملا ءاذب وماللاو فلالااودنث أنة فرعمهبريصيدق

 ا لوعفمىلا ىد_هدقامموريغ ووعي و لوعفم لاذ ةأام لعفلان مءاحدقو نيينعمي 1|

 تلقاذاف ل وقم ريغدنأالا ٍ هريسغ ف له-ءنالو ا "دلما لو تالا عا د 3 التم كرد لراس كراض وك 1
 || تافصلا ف هيفّلوحشلا مك قنالكت اساس تنفس لوس راعتل نم و 1 2 30 1 را 1

 ىلاريمذل!كلذتاقنهوخأ | ]ا
 5 وغاسع او لوعفمىلا ىتعتمال ل عفهنال كلذو لعافلاك تسلا" الءاعم الاءذهفالو ةهيشملا |

 ْ لدفلا تاع وانا عسل اذ ذمعشاان متقن وءاملا نمت "داماس ناو ءفنالا لن |

 ْ الح 6 ا عت أو هلوقنو لم دوفعس هنأ قوهوذفتاذهناك ذا ىت عتب نار | 1

 1 بصتتناك تا الاوو حرا دار ونتلاةلْز:ءانهاهر ور-هل اف نيناساناوغام ا : ١

 ْ وهز حلاو ةركسنالا نكي ةركنالانوكمآلو اهجو همن حو هك اوقاف هسجولا ا |

 أ ناو سانلا ىفنينثارُي_تامهو سانلا ف 8 ينوي نانثالاوأ د تبم مسالا ُ

 ْ لوقت دلل ال ءرحاامو ”الامسانلا ركسأوه تاقفلؤالا لهل ثئش ||

 ا تك ةتلافد | تاده كلان 2 م ىلاةفاضالابةةسعلا دالك افا
 : َق 1 و ع

 || ةعبرأو باونأة ثال5كلوقاذو ٌةفرعمهب ُلوالا نوكيهنالماللاو فل الاهبلا فاضلا أ

 ْ َتاقماللاو لالا َتلْسدأاذاو ةرسسعلا نيب وكن اعف لوقت كاذكو باوك قنا

 كك ذاملد-او صأ همزل نونمريغالا اديأ اذه نوكأ الفلا تالا ةنسوب وو "ل هن :

 ( لوا موسم - 1 )

 ا اهاؤؤسا اذا انمسالؤالا عمل عجب 7 5500 نم ًايشةرشعلا ىلءّتدزاذافأ||

 لوقت هلوق)

 لحرب ترره
 هونأه-حولا نس

 00 (ملالوقتاك |

 هام لئأف لاه ناف | أش صك ريغ ىلعاريخالو .رفأ لت لو ديعلاوهةراقلا نال مييقديعهرفأو ساثلا ف
 ادع ريدقُت :فدكو هسشنلا

 رعد نسح قوه حولا

 دي زر براضل جرب تر ره

 هحولا نسح لرب تز سه

 لوقناك هيدس نم ةنال خالا

 ديزايراط لحال تن
 ناكم هولأ ل ءضذ هولأ

 ىن ناك ىلارعذاا
 نآال لاجد دراج

 ىر-4# ةهمشاا ةفصلا

 لدعانلا مساك 2

 ها اذا مه

 'راصتخاب



 نوكتودلوق)

 (حلاهةمزالونلا

 قاريسلا دي عسوأ لاق

 8 رد انبمتلاو ب نوذلاث أى دب

 نئيمددلا ىلا نب سشعال

 نيوستلا كرت ناك اك

 ىلا ةئالثال امزال ةفاضالاو

 اولعفامتاو هلوقو ةرشعلا
 لاى لا

 نونلا اهومزلأاغا ع
 ءاهسالا هذ ماده

 ىلا !عفاضا اوزيسملو
 1 2 ا د ا 2 1 هنآ ال

 01 م-هردلاهئامو مهردةثامالوق كلو هفرعم هيْنَودملاَنوك الوقف :ر عمه نوك لوالا نال : 0 ءاولوة مس هلا

 نو:سحوديزوراضواديز

 ن' الدوح وو:سحواهحو

 مسأ ةوفقوقت ني رشع

 ةهمشملا هةفيصل | و9 لعافلا

 أمه مدت ف ةرمد2: و

 اقدرطتمزلأو

 هأ ادحا و

 | ١ ااا ا 2 ه2 صام ص ل : ل 017 ٍ

 : ا ةرضعىد_>!وامهردرشعانت اوامهردرشء د كالوقدلذو نونممساعضوم ف توكبو ١

 هلل نما ناكدوةعلا ىندأٌت ةعاضاذان ةعستلا ىلادحاولا نم را ذه ىلعف ةيراج ْ

 «دايزلا مقا عمتلاةدا زلا هدف ىذلادح اولا ىرسجم مالا كلذ كر و دق_هلاىثنالو ْ

 ١ || نافامهرد تورم عكلوقكلذو ُتوئلاامهد_هدوءايلاو اولا بارعالافرحنوكو ةيفئتلل
 ١ ||| ةينثثلاناك ىذلاصسالاىر كىرج ةثالثلا ظفل نم مسا هلناكدوقسعلا قدأث لت نأتدرأ ٍآ . 3 2106 5 5 8 4 500 ١

 |١ نيونتلا كر ناكاك هلَدصزالُنونلانوكتو هعستتنأىلاكاذكو اًدمعَتوُثالَث كلوقكلذو |

 تسلا: "ال ادحاواهج واهومزلأوءامسالاهذباذهاواعفامناو ةريشعلا ىلا ةئاللامزال |

 ىندأتز واجن يحز سلو م وقلا كلتوقترلفا بتم ىتاال و لعفا اعمق ىتلاةقصلاك |

 ماللاو ٌفلالا همفتوكمألو ادحاو هظفانوكي نأ آلإدد_علا فص أن مايئيبناسهفدوةدعلا ٍ

 ١ ||| تغلباذاف ددهلافنص أن مديزنسو هيف ما مفنيعستلا لاوهكلذكو كتركذاملا|
 و ل 2 - 0 - - 2 0 آ

 دد_علاهب نس وهيفل_عدئذلاتاهح وتف-ضأَو ثوئلاونب ونتلاتكر هش ىذاادقعلا ٍْ

0 

 اسر اما

 و ال ع- 2 َه . : . ع

 ماللاو فلال اهبيفنلخدت كالا هيف تنونامف كلذتلعفام اد>اووه ف:-صىأ ند

 لل 1 تاردك قلل د ةنعلا كاذكو رام داااةثامو مهرداَنْئامّتلق هتفعاضت !كلذو |
 .٠ 001 7 طب 2

 عسب لا لاق انونماذهضعب رعسشلا ىفءاحد قو مهرداّقلاو مهرد فلك لوف كلذو ىَندموأ 0

 . (يفاد) كرا ارقلا عسّضنإا :
 ءامّملا اوةرمسملا ىدو ادق 35 اماعنيءئام ىلا شاعاذا

 (زعم)
 و دم ود 23ص

 هرسك نانئام رثعلك ىف ىف »* هدرا خراج نماري عتعنأ
 ا

 ىرازفلا ع ءضن عمد راآتاع | دشن و

 ءاتفااو ةرسسملا ىدو أد قف 5 اماعزيد# أمىفلاشاعاذا

 الااهدعبام ضفخواهنذح بحاولاناكو ْ ماهدعبامبصوةرورضنيةئامفنونلا تامئاد- فقدها لا

 : ا تاهذو همره تدءملا ففصو # هدعبام صنت ديو هنو تدش .اهاهوخو نب سشعلاةرورضلا تش محا

 01 مي رانا سمءاعقلاو عطقن او بهذ ىدوأى نعمو ىورباهف س:ثاملا ىلعافينرع دق ناكوهتدإو ترس

 بالا فدشتأو * اذه ىلع هم ا

 هرس8 نانئامريس علك ىف * هرزتخريح ن ماريع تمثأ



)٠١ 

 دحأونب مشعل هوه عنك رو ني-ثمنوكبنأ باب ناوي ةئابجاستلا ةئاملنامآو ||

 -ٍ ص 7:
 همءعاأ

 3 داو هدد تعال 0 هاواي اهب |

0 2
 

 ) لب وط)

بِيا_ةفاهدلجامأو صبت 0 اهنانضامافئرسللا فيجاهب : 0 ا
 

 جد) - 2 نننأ
 ىده سد5د9و و

 نصت ةومظعم كةلحىف # اًسسسد قو ل ةةااركشتال

 مس9 مد

 ةفيفلتا نونا انءاحنيح 0 , ريشا لاك 2 لادا ا اود
0 8 

 كلذ نم 8 0 عطوم ف ل 0 ودرب ادن زعمهم دلك يناس : أ كَ

 9: هه: 01

 وون شوا :

 رعيسلاق ءاحاس#و هللاءاش نا مهمالك قاضأ اذه[ يرون ل را

 هلومرغفنأرك ذو رام اوهواريع تمزق أ مااش هتاموسا ول ,ةىنلا قدها ثلاكديفدهاشلا

 ىكر,الرأ لك ىفلذاغاو ا ةرزنخو و46 ًارملا نها داوترك قاامةرفكل

 ةدمءن.ةمقلعل بام! ىفدشنأو 5 هرك دلاحا قيس اربعلك ىريقتنيعلاىلاهتزمه تريقف

 بيل_يقاهدلحاماؤرطسق ده اهماظعامأفىرس !فحاع 00200

 فصو »* كادإةرورمضهدر 5 ا هه يح 2 نءهدحاو بود سنح مم ماهل ”دلدولملا عضومدلملا عضوديفدهاشلا |

 ضييفاهماظعامأق هلوقو .هيفةرقتسملبالا نمةميعملا هو ىرسكلا فيعف هكلس نم ىلعانا شا ديعباقب رط ]|

 سامر ىأب يلصفاهداجامأو هلوقو اهعضؤادب وترعتفمدلان .ماهنلامريطلاوءابسلا تالا
 هيلع س مثلا ءانحالاب وظرنم هيقاملاسدةىأ كدولاانهبياصلا لاق و بدم ا

 ىونغلاد انمدي ين بيسأل باملافدشنأو عَ

 انيصتدقو مظعمكقلحىف د انييسدقو لتقل اركمنال 0

 نماو.سدقاوناك موق نءاولتق عا فصو ب هليقمدقتىدلاك قولا عضوم قلب مول ةدهاشلا 1
 ىأ اضيأ نحن انيصثد_ةومكح انلتقبمظع مكقولح فانم يد دقو مكلاناتقاورك نال لوفيف#4م 7 ١

 لثماذهو انمَ مدس نأ مكمدس م صصغ |

 ظ اهربدغىف تسبللاسةودسغ عمال ندَتأاو ةئاملا عستىلا باببلا اذ_مبٌسيلثتاا صدا

 موضع لاق و هون نمكلوةكلدو لا نم ةسغاىف نس ولا ىذه اهب

 ! ججفلا» الانيعلا فنولوقبالر داو رمان رارقا و ىرعش تأ نولوقب و ةرعشمبترعشأم 92

 امآوهلوق ْ

 لاك (حلاةثاملت

 نأ ىنعيىاريسلا

 ناك ةئاممستىفساسقلا
 نأ ين ناكفةثاملا عمت |

 ثالثو تاسئمثالث لوقت ١

 اعسنوان'الث نأ كلذو نيم |

 ىفةعءاجرىلا فاضت

 نوكت نأ _.نافداح الا
 ىلا ةفاضماض أ انهه

 اهوفاضأ م مناريغ ةعاج

 اشبك اهوشب ودحاويلا
 نب رسعو رشعدحأ

 اند دقو داو

 هدا و :

 ها همق



 مهل
 (رفاو) ْ ا طا ىلع

 : عود -ءدونج

 ص نمز مكنامز ناف 0 اودع مكنطي ضع فاوأك

 س 2-73 0

 نإو ايبا سفن همم 2 ءمكل رطناكىلاعتو هناك هلوق ةمالكلا ىفّكلد لثمو

 مك ماللاو قاالااوإ_ةديلو تائمو نيم ثالثه 41 كامل تافاك اسفر 0

 1 «الّدما فاول وهاعا هلوق)

 هرم ررلا 51
1 

 : زاجإلاد مالكلا ىف م-هعاسنال يي ىلا ىفال طفللاىف لعسفلالا.متسا ب اءاذ_ه 2 ) لا لنا 1 ١

 ا 0 : .٠
 ا 4

 ثا | تما 1 ْثو ذا فرظري غوكو هيلع مص مك لئاسلا لوقىلءَلوةننأكاذ نة راصتخالاو 00 اد_هىو ىفاريسسلا
 نيمو شحولا<_ءلعد.صقءملاامناو نامو «_ءاعد._صلوقت:ةزاالاو عاستالا فكل ' 01 1 2 2 1 :
 20 8 5 2 م 5 0 أ ملل هب -ورا2 ىدعم

 1 . هك ا 3 2 |

 كلاذلثمو ٌويوأو عسا هنكلواماع نيدو كراوودالو 'الاهلدلو ىنءلاقاماعن وس لوقف أ 0

 م 1 7 2 ًِ ا هه
 م . و و م هم د دد ١ ا

 لوي نك لذنمو فرظ:س لامن افرظمك سلف مانألاور هدلانمةلدلوامو هلع |
 ع 0 0 قاس 00و 7 - 7 ٍ

 مالكتلاعاستا ىل-_عءاحاسمو ريتك 5 در ضهبد 7 وناش رك هيب رم لوقف هب رضمك

 سهءو 23

 ةيرغلا لهادي ربامغاا مذنبة أى ارعل وا فانك ىَأ ردا لآسأو ىلاعت و5 راصتخالاو 0

 را لو انهاهناكول لم الاى ال_ماعناك اي ةيرسقلا ف لعسغلا لو 0 ٍ

 همسو -6

 منادي نما نمسا نكلو كاعت لافو راهنلاو لالا ف مكرذملد ,ىنعملاغاوركل الملأ 1

 1 3 ىذا اورتك يذلا ليم لجو ع هلوق عاسنالا ف هلثمو هقئابنمآنمرب يلا كو وه

 از 5و د

 لكل لاو ةيقو نملاباو ئااو قءئراماو شب مف ءادنوءاعدال عم الات ق<ن ْ

0 # 

 20 صوم“ نسمز مك امز نأف + اوفعت مك حطد ضه» فاو 5 :

 ا ضد ىفا موت :هماكونامْزلاد دكدفصو »+ هإءتمدقتاك نوط ملا عضوم قنطسلا عضو هيفدهأش كلل

 بتدحو هصخوذنامزلانافريسلاءاوعنقتولك الا ةرخك نءاوفع دوكلذاوداتعت ىحاهؤلغالو مكنطب

 ىدعسلال مخ الوقبابلا فوزاملادشأ اان دب

 يل ناكل 3 اههم>قارفلابىلي ارت

 لاخلاو لاما اف وراك ادع هايتي تيطتو هوه .3لماعلا ىلع ءاسشقن هلوقوهوريمغلاءدقتهمفد- هاشثلا

 8 لماعلا ناك ناوزييملا دقت: ىراال هب وبه -والءفاهيق زماعلا ناك اذا ىرخ االا سد , وحأا 0 00

 ا مدقتلا ساهيفزاف فرظااك اف لوعفمو فلا اامآومدقمي اللءاملاو _عاقلان ءلوقنم هنالالعف 4 3

 ْ بااذه هتمجرباب قدشنأ أو د تيط" قارفلاب سفن ناك امو تدملا قةحدحل ار اورلاوة .فروحأم

 سقن هللاد.ءهمماو ىدعملاةفياتلل ى عملا قال ظفللا قلدءفلا لام تسا
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 مالكلاة عش ىلءءاجهنكلو عمس الىذلا هيقوعنمل و قءانلالثكاو و نيذلا لتَمو | ظ 1 ٠

 لدأم هّوطر اسعاو ّق رطلا مهوطين الوثب مهمالكن متلذ لثمو ىنءلاببطاخلالءازاحالاو ََ

 مساناو وفاعاو نيونق ة شح وان دصوأ نب ودقداندصدب برباغناو نب : وقاص اولاتو ئدرطلا | ٠

 تن أديرتاعا» م كب رص نأ لعد اتءاةعسلا ف ل شضرأ

 كرت أو كر رْضأْنَأ 'لون الدكر تب حا صن مدكنَأتنأو بمضلابحاصن مى عمرك أ ||

 كب رشأْنَأ ىنءوسب لوفتاك هتل-صنم كدرذأو هكرتتو عمان نال كولا تل 7

 ع عقوأىذلا نم ىلع مرك أن كلو برضلا نم ىلع مرك ادب رب سالو كرس فكوسياكأ | 1

 (رفاو) ىدعا! ا لافو برسل 00

 رافال ىف ناك ماع رس د 00
 ليفطلا ني صاعلاتو 0

 ول تك ود

 ٌءرضدالل ل 55 الو د .اًضراوُمونقَُْدب الو ْ

0 ْ 

 0 ةدعاسلوقكلذنمو ٠ َلعْفااَلَّدو دأو فَذَح هتكلوائةيدي اغا ا ٍ 0

 كسا قرطلا بت هنن بفك اربد

 : راغااذكو اذك ٌضرأٌّتاك ًاواذكو اذك 8 1م اوقُكلذْ نمو قب رسطلا فدي 71 1

 هذه م رف ىدح تأن 2 ا اهريسخ نم باصأو ب بسواد نملك أمنأ 3

 اظرقلاىف سانلا عّمحاديرب ملا ّمساو تقولااذ_هالصدي راهن برغم اوأمَُلاوأرهلا ||

 ةئيطالالافو || ٠ (قيوط)
 55 هه هدو 7 هه, م1 وخال هَ 3 2

 را فقد لد ىف قاف مات آخ ىلسبونح مهرذعن 6

 ام اومزهااموة فصو »+ اراحب < اواراصتخاهماقمماعل اةماق اوجاعت ردع هلوقنموذعلا فتشت لوا ١

 مهرارفقلمهفا هدو رشا ماعلا مهمماغاومأ هنلاحايسص نودعصي اولع>انعط وأب رض حالسلا مهيفتذخأ ٍ

 دل ماافصوو تروص قاف ىدمو هيحاو هب ودحتو هديعن عضوم ه«ىللسو توصلا انهرذعلاو اهرارفك نيمزهنم 1

 ادي ,.اذهدع دشنآو د هرفقم عضاومو تاولؤ ليعمل هش سفح يم 0 ا 200

 دغرض هبال ليما نادق الو #3 اضراوعوانق مكتفي الف ش

 ةئيطعلل كاملا قدشنأو وه هريسفن مدقو

 هرمضاح ىلا مسا دقىفل اكإهك + هلهأن يب تيما.ائملارشو

 هلءمو هلوق)

 تنأ هةقتمساا

 نأن م ىل ع م رك أ

 ىاريسلا لاف( كد رمذأ
 نا حاحزلاّ و دماونأ لاق

 نه ىل-ءمرك [1تنأهيردت

 ديرتالكنالز_< 0ك ريض
 12 علا ل تاواذ

 وه مالكلاس دو لطن

 تنألات الثا نأذخ

 برمْضلا بسنف قيرمكت

 تتارح . الالامذهسة:ىلا

 تبحاص ندىلس عم رك

 ىلاه_ةسئىدلا رمؤلا

 هن اك-فكلسدلو ُك-سفن
 ن-“ ىل-ع مرك أتنأ لاك

 كلهنات عزام ىكس

 كفن ىلاهددسنو

 راصتخاب ها
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 (براقتم) : ىدعملالاقو تدم ةمسمديرب
 تا

 وة و و

 بجرم أك هدلالخ « ٌتَدضَأْن مل ماو فيكو

 : ب سه ىبأةلالخك دب ر

 هلعراس ىمكلوقكلذ ند 4 ىعملا ىلع طفالا مص: وانو الا ع وقوباءاذه 2

  لوقيفهيلعمسىتملوقتو ةعملامو وأد_غدعب وأ اَذ_غوأم وءلالوة.فافرامله< وهو

 نيحوأ مويلا تاعاسرئاس تودةعاسف ريسلاناك هنأ ىلع افرظُنوكمف نينا مرار نسل

 هيلعربسلوقتدقكنالهأك م روكا لعاطر[ كرك و غوالا تاح ارئاسن ود

 0 عفرتف ويلاه يلعريسلوقتدق ِ هلك هرفناكرمسا اوةعملباع وق هسيلعراست وموملا ف

 111 0 للا ضعف الهلا اغاو لالَهلاءلسللامالكلا ةعبق لوقناك هضعد ف نعت

 عف رلاو مويلاريهيلعربس لاق هناك اضيأاذه كاذكو وأو عسا هنكلو لالالالا

 | زاحالاو مالكا ةعسنم كل ٌثركذ ام ىبع ب رسعلا تالا عسجب ىف ريثك ى رعاذه عسجب ىف

 هيلعريسوأ هياعراسين اح الاىأ لاك هن اك فراغرمغ م ىلعو فرطَرسْغمَك ىلع دوك

 ليللاو ٌرهدلا هباعريس كلوقهلك فرظلا ف الصّدمالا فورظلا نم همفّلعلا نوك«الاممتو

 | لوقتفهيلعريس مك ىديريهنالاةرظولءجاذا هيلعرسُمك هلوقل ٌباوجاذ#هو َدالاو راهلاو

 زوجالهنأ ىلع كاديو دنءالاو راسهلاو لءللا ىف ىنعم ىلعدمالاو رهدلاو َراهلاو ليلا هلاّيبحم
 ْ ٌرسهدلا هّتيقا لوقت الث أتاءاسلان ود ةسعاسفو مانالا تودءون ف هفل-علال هنأ

 ْ | كلذ كحو د اءاسلا نودةعاس .ءاقاد 2 او سلا هيما لو هسا مو دبر تناوربالاو
 فرعلاوهفافرطءلع تمل نإو ريثكشلا ىلعهلك للا و عج ار هدلا هيلعريسدي رتنأالإ رابغلا ا 6 1 00

 نسب قل هفن أفتح ناسنالات دوعن انانمل ارسل وعي هل.ةىدلاكت يم ةينمهلوق نمةيزملا فذح هيفدهاشلا

 او ا ت دوم ادذعءلهأ نمرضخ نمهريضاحو دعب تعمل هنالرضتلا ىملايدارأو هامل وس دقداهأ

 ىدىحطل ا ههاملا با ملا

 0-5 هلالخ + تدصأأ نم لصاو فيكو

 ل-يلخردصمىهو ةفادصلاةلالؤا اوبح ص ىبأ ةلالغك رد #قتل او بح م ىب اك هل ]وق هفدهاشلا

 0 ”سن امس نأ ىتمنبالفلحرلا اذه بح مىأة[ةتدثتالاك تدشءال اهلاصووةًارملاهذ_هتإخلوق. *

 ءاممالاع وقوبااذههتمحرتبا فدشنأو © ه2 لثمااها بر ضفدوقىلادرطتسا ا غاواهم دي والا

 ىلعاعلا عاورل انئىدعلافورطظ
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 ىرش ىلايللاو مانألا 3ع ىلعهإ_+-هنألمك باو ىلءاذ_هءايامناو مهمالك ريثكللا |

 نوكلام كلذ نمو ىلابلل هذ ءوأ مان“ الا دعه عريس لاق هناك دد_ءللوهام باو ىلع

 ءاقلاَلهحتو افران لعبت نأ زوال هنأ ىرتالأ هد عهنأل ا ةثالئوأ سو هيلعريس كلوقالصتم |

 زي لامهدح ىف ناك ريسسلا نأ ى نهتثنأو نيمو هملعربيسس تاقولو رت الانودامهدحأ ىف ||

 ديرتالوانف وكل توب نأ ا بذي رتاضافىتمامأو فرظريغوافرظمك لت نأ ىلعىراذهف

 ذكتيحوأ ن ن الاوأ اذك ةنسوأ اذك رعذوا اذك مو 5 مولا همفُي اوكا امئافاددعاهب

 هل و رة صوم مرن اراهثلاو لدالاو رهدلاودب هلا رم ىرحامو اذهان || 1

 امون ونالثلا هيلع :رساولاق - كما الاةدعلةدحأ اولد نه واعح مهن ال طخ اىذلاروهشلا ظ ْ 1

 باوجراصاو :ليللاوةحرابلاو ة-ءهبا موب ةلزنع ناكل :دمَعلا ىذر مشوأ تاضمرر همت تاقولو

 اهسعبو فراترغو انرظ م ىلعئر توك قس عنوكا تاكل ا
 نالىَتمىلعمك لدين أزاجامناو رهدلاو راهنلاول اوف َّنَم فنوكيال هك فنوك |
 مرتع ىلعالاراهنلاو للاورهدلانوكبالو هلام رسالاَل«دفلوالاوه مك |[ ا

 ريسمر هدلا قلوة: لالا ىلع ىرع :وهنلملّلا عل لمالا هلع رك 4 رلالوةيدقو :

 ىسعو ايندلاٌلهأىنءاجٌلجرلا لوقا هكحرتكي هنكلورهدلا صعب ىنعباهنإورهدلا هيلع |

 مهدنعدد علا ىلع ءاج تدنن نيح عرب رار مسكلذكوم مك الا هءاح توكرآلثأ 6

 نيمويلا فكر وع الاك امهدحأ ىف ديرتث؛ و 8 رىرهسشس برضا: لوقت نأز وجال ٍإ 1

 فرحلاب د نرتن ا كلزوالو اهو ,رجأام ىلا رحت ألا ءايشالا ءذهىف كل سالف امههابششأو 0

 ُتةلطنانولوقي ءاصصفلاَب رعلا انعدم ٌقْمصلا تةلطناوءاتشلاديز َسَهَذ لوقو اوذارأامريغ ََ 33

 وم م - , 2 اال اع 1 ع لع 7 01 ا
 مكباوجودد_لادربلو تقولا كلذ ف لوقب نآدارأهن ال ىمتاوح ىل_عوؤورجاآ ف مصلا ١

 (فيفخ) عافرلا نبا لا
 و سد <55 ”-ش2 25

 راح ن عنق نأد دوذلا وهو 9 هيلعدمءامْشلاَنَر رصف

 راحن نمسقي نأ دوذالوهو #2 هيلعد- ام لا كرمص 3

 نءهيفاملمكلا اوحوأ هنيعننامز هلال تيقوتلا نمهحفاملاباوح ف رظلا ىلعءامشلا بصت هيف دهاشلا

 همزة هسا أمتاملا ترصقاوون فصو' 2 ماعل | عب رىضمعب لصف هبال ةتولعملا ةرمكلا

 ريد !انهراملاو مهل تع نام ادع هالئا هن السبع ضصخو مسقتؤ هيلع راغب أَن مةعنمو اهلهّبامحو

 كريخىأ هذه كراحان او 16
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 00 2 222 222222222222222 ا مم

 1 حس يسلب ا ل لآ

 نمهيلعربس مك لوقتن أك اذن مالكلا ةع-سو راصتخالا ىفمانالاوىلاالا نمفورظلاك

 نمهيلعدي_صمك لاهل كلذكو نامو تلقاك ناديرب وأ ناليموأ ناكءرف لو قي ضرالا

 نيموملا ىف كل ذتلعفاك افرطمك تلعجو تدصن تشن إوىر-هلا اذ_هىللعىرح ضرألا
 0 1 م

 نك ام الا نمىمريظنو نيموماا فكلذ ناك 1 ددعهنال مك ىلعالإ فرطريغو افرظنوك.الف

 اا 1 نبآ تاقناخ مان الاوكايللالا ىمنوكالاك نك ام الالات وكيالف نأ
 مودلاو اذكواذك مو. كلوقةلزنع وهف لع ىذلاناكملاهءلعريسو اذكواذك ٌناكم« .لءريس

 _ 0 و 00000 وك
 قى دا عردخ نك امألا ف نأرحأو مانالاوىلاسالاىفا شاركت نك امالا ىف يكرحأف م_هتىذلا

 ىلعهسدلعحو افرظل_ءت )ناف كرادّووفو هر فاس لوح هملعري_بنيألاقيو مانالا

 لوقتو ' مف كلذ تلعفاك فرظري_غنيأَنأ ىلعو فرظريغمك نأ ىلع هتعفر مالكدلا ةعس
0 ِ 2 101 2 

 َنأالإت ءفرىءملااذ_هتدرأو ةفطاارك ذت4نإو لب وطرامهءلعريسو لد وطل.]هاعرتس
 - وس وو 8 6

 لو: تاضمرو راهئلاو لالا بصت ىلع تدصت تشاو هد وو عفرلا عما نيم: ةفصلا

 هقائانآ ام هو هماعرب_س تألق تدشنإو هماعهيصننوناموكإ اوقدح ىلءهعف :راقمويهملع ا 1 ا 2 1 0

 ريصا وىتمىلعهيف ن_سعاذهف الرغم تدك امون لوقت هملع رك لات ثان الف

 2 >6 3 .٠ .٠ ص
2 3 2 : 

 ىلع عفرتف» ركن و ىفانةودغهءلعربسسلوقتو ءيشهتفّرءوهتقودتكن'الاذكو اذكرو ان

 مون ىر فمه. ناوهب رك دق كن "ال فرظلا ىلع كلذ ف بصنلاو انرك دام ٌَتءفرام ل#ثم ا - - ًُ 5 " 26 0
 وهم و

 كلذ ىلع هيفبصذلاو انرك ذامتءقرام لدم ىلع عفرتف 6 وأةودغ كدعوملوقت ةسعجلا

 مون ةيسشعو ةيسشعلاو ةعجلا و حابصوس مآ ءادغكلذكو ٌةركدوآةودغذم هيقلام لوقتو

 كاذكو كلترك ذام ىلءبصنااو تارا عسل اوقتو ةعجلا لا ا وعملا
 ملا هد سءاس -

 711 !اءاوس ل ذكودالافصن كد عوموزاهنلا ف صتد هن لوةتد قل: ”الراهنلاٌفس

 موبلالوأ ةلزنمف مويلا ا ل زلت هس تمور اذارابتلا اوس ذه لو

 0 اتالوةتازنعا حالكم هو وصخ نع لاذا تاودَّصلا نمةوَص هلعري_سلوةثو
 ١ د هلع د 3 1 ع ى دود 0 5

 لالا نم4معتءفذامدعدانانأل اوقتكنأل لمالا نمههء ه.لعريساوقكلذكو تاعاسلا

 كونو



 نا
 و .٠ ا 4 0 0 5 "0 : 00-0

 ريس نك امالا ف لوقتو 0 0 فد

 زج ل اولا نه كرادو 00 ب ذي ]

 لمآ نما [نماهلقأت ٠

 (رفاو) ْ مود نم ورع لاقاك 6 رانج تش

 00-5 م "لانك

 سه قمع 5 مر

 وقر قلانقسادنع 35 كرك 0-7

 و 2 3

 اهلامشواهتبعلوقملا هوفاّسملااهاركت لثمو دييسلا قرش وراد مهّضعبا

 متل نالبابلاقدشنآو #
 3 لمثأو نعأ نمانهلىأب #*ذ 1

 لوقيفةماعن واملظ ف صو + اههماعنملوخدلاةرظانوكي نا نمامهجارحاو ل مو نعأ نم هلوق هيف دهاشل 5 206 ْ .٠ :١ 8 . .٠ هع 0 1 "1 2 0 ا
 دثنأو د ( ضرعيعأ اهلىرعب 0

 5 انيجلااهارجس اكلانأكو هب

 لعاب رح اكل اناكو و ريدقتلاوىرحلا نع ريما عضوم ف ةنوكو فردا لل نم ايبل دسهأ
 ةعسلا ىلعك رح |ىها اعجب نأ لعهنعاربخ نيعل ا هل اوقوس اكلا نمالدءاهارخنوك نأزوكو نيعلا

 1 ان ورع ماا نعس "تنام *

 هلاخ ىلع هنادفز يذلا نيدقلةيداجور ع ءأونترالاة عنج تح ناىكدعنيوومل

 لب وط دري اوتدبل ااهللاقفاذهو رنين اكلادح ام.حاص ت قس اد |تناكو ليقعوك امامه دو ةعذج

 ريرملباملافدشنأو *ارورسلا أ[

 .انارو>ىقرش ىلا ةافصلادذع د مكدرك دامكرك ذفا ونح ته 1 0 0

 :رش هولا ل يقنرهظأولو ريملا فذملهمضرانهغ وسيالو فرظلا لعقرش صن هيفدماشلا |

 َّت 0 ةلامثلا قش فراصو هدي نموهلهأ نءبرخت هنأ فصو* عاستالا ىلع مفرلازاحلا' اروح ١ ٠ ا

 اموامماءبونجلا ةلالدإت مهى خيرا رمضآو ماشلاندمنم ةنيدمناروحو مهقش نما مم ومها مهركاذ | ٠

 هنيعد عضومانه ىهوءاسلملا :رضصل اذ ةافصل اوىرك د مكن .ك ذفردقتلاوةدكؤ مت دا 1 ظ

 ( لواديوبنتس - 36
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 0 ريس ىتمكاوقكلذو 5 راصتخالاو مالكلا ةعسلاميحر دصملا هبف نوكرأم باباذه 2

 ُ 0 ٍمدقَم نمزوهاساذ رصعل اًالصو نالفةفالعنو مهنا قوفو جاسحلا مدة ملوقيفهبلع

 كاذكف هيلعرسُْمكلاقنإ وراصتخالاو مالكلا ةعس ىلع هنكلو مهلا وق نح و جاحلا

 مالكنلا ةعس ىفاذه سلواف راظمك لع نأ ىلع سصتني و اريثك اس رع ناك عمجبأ هةعفرنإ و

 نيمو ناضمر : ه_ءلعرسلوقتو اماعنوّدس هذاوو نامو ه-ءاعدبصن دعب :راصتدنالاو

 1 ريس تلف تكن نإونامو هارد لعرب سكالوتكراسف نيم ءرفلاب لعسفلا تلغشكن'ال

 مالكلا ةعسىف لعفلا لع هتبصن تئشناو .افرطْوَس الاراص هن فرامممأ نامو نيضمرف هيلع

 ةعمللا و هسءاعدمصل اوتو نيكءرفمودلارتاساب و ادي ز موملاتراضاب زاحاك فراظا ا ىلعال

 هذه فعلا موب ىفريسسلا تلقثل اك ئالاقرسطا دجامسعلعجتْئشدإو يفناوودُع

 ريس ىأاحابصةعجا مونهيلعرمسلوقناك دعها مو هيلعررست لق تئشنإو ةسعاسلا

 تالترعدو ةعانلا هدف رسلاءادست ناك ىفعملاامغناو ةعاسلاءذه ىف سعب مونه.ءلع

 ام ءاقللا قوة عاسلا هذه هنأءانعمامناو ةعاسلاهذهىف ىأاحابصة جلا عو دم ِهّييقلام

 "| نمالديمودغ ل عجن ةودغةعجلا مو هبلعرسلوقنو ةودغ ا

 لعفلاف ىلا ةعمجا مون ناك اذاو أف دغناك اذالوقتو موسعت موقلا ب رصلوةناكمويلا

 3 ىعملاو يقي ةغل ىهو ىنتأفادغناك اذا تلق تئشنإو ىتأند_غهاجاذإكلوفكمويلاودغل

نناندغف الملا نم هيلع نام ناكوأ ةمالسلا نم هلع فام ناك اذا ه1لاقفالحر قلهثأ
 : 1 ى

 0 خقسام و ىذمال لالا هنأالم مالك ىتاكةرثك اانافختسا اورمذأ مونكلو

 ٠ 0 َت يرام قلت لاق كن الا نم عمساو كد ' الالإ عمساوذئنيحديرباهاو ن َن , الاذكحاولاق

2 

ناك امر هذأاغإو الر مويلاءارأ لسحر 1 ىأآ حر ءويلاك
 ظ 1 ن'الواًفافْسا ١ ارهظم عقب, 

 7 || سأمرالهنآنعتامُبَطانخما قَرَعدقو ّن_لعاللوقتاك لكلا ار ىرخ هدام ل_عيبطاخم

عالربغف اذهنوكدالو مهمالك ىفاذهةرثكل فذ هنكلوك اعرض الو كماع
 1 1 دقو كد

 | || اذهن ننافادغناك اذا لاةفادصامإ و ةمودخلامل ا ىجأرك ذدت اك ىئأفادسعناك اذالوقت

0 6 1 6 06 4 2 0 ! 

 1 رولتلا طفلة مف ود_2لوالاوارهطظمت 0 ذامدهدت رمد [انعاذت الل_ءذلك قر



 ىعتْأالاارظنوكيالليللاَتأل كلذ صل ىتتأفّليللا ناك اذاتلقنان اذافنتسا اورمشأو | ٠ سل ه5

 دل كلذ ىلع رك ددقئ ةراعضإ ىلع هته وناف ريثكشاانمكل ترك ذام ىلع هاك للا

 الإهيفنوكمالرصم هيلعربسمهلوق تصتلا الإ همة نسكالاممو لسللا تاون أك اذكو زاحأ 38

 رغما اذهنواوش ماللاو فلالاب َر رطاوبدالاو عف ةرأا ىف هين اوماكشانغا«منالافر اطتوكلا نأ ؤ 5

 نمّوصَمه يلعب لوقت كل لت نأ آل لا لأن ماب خرا ناو رمل كعب ظ
 هلثمو اهم هيلعرب_هلوقت ك:لءلرصم ثدنعاذا ريق ئاذكو عضوملا ىف نكس هن "الزاصمألا| 1

 ل دعوم لوقنالى عملا اذه ىفرتسا نم تانكَشبالاهمنال كمون ىصُم تدنعاذا ىكمهبلعرس 0

 ةاسمو احابَصهيلعديصءاذ لنمو ٌبصنت نأ الاريكم كلك ع ومال 0 0 0

 افرطالا ىنعملا اذه ىلع.ولمعتستإل ين الك ذليل اسمو كمووءاشعتدرأ اذا ءاشعو كا 0

 الازو التم ةصَتاذهيلعريس لذ لثمو نسيم ءاشعدنعانانأوءاسُم ل دع ومتاقولو 5

 كلامتا لوقناك ةصتاذ كلغ! لوقتالو مهد عومناك ص َتاذْنإلوغن الك نأ ىرتالأ اذه 1

 ىرثالأ اًركبهيلعريس كلذ لثمو ةررص تاذةلزغجهن ال نيت دع هياعُراسا | كلذكو 2 1 ْ

 تادنعبو ةرصاذ كشك كمو ف نكشالركبلاةركب ةمالوركب لد -عومئاذوجالهنأ |

 رسل ذكو هيفتنأىذلا كيويةيشعىرجج :رء هيفتنأىذاا كمو ىفكومَصكاذكو 9 5 ١

 ا ونا ناد هياعريسٌكاذكو اركي وءاسموامابصل اوقناك كليلة ةمعَّتدرأ أ ًاذاةَمَعدرلع 1

 هناال كراهراموكتايللءلتدرأاذاارانوالمل هياعريسْكاذكو ةرمتاناةزئعتلل تاذملعأ 1
 راهن وسو هياعربس ىنعمدب رتنأالإامالظ هناع 1 را يمال فرض 1

 فاألإَرمَّسلا ناامكسنكمملادلاذهىفو نكي غتفلا كذ يعور

 حابضوذو اهبننكة ميغ ماللاوفاالاستبو ترك ذ ىتلا عضاوملا ف ٌفرصتم ماللاو

 ءايسدقنأالإ برعلانعسنو كلذانريخأ حابّصاذ هاعريسلوقت ةزعَتاذةناعأ]

 لجرلافو اهتلزعنوكنأفة رعلا دس امو ةلباتاذود م تاذلاعرافم مدن ةسغل ف

 (رفاو)



: 2 3 01150 
 ك1 وو

 نا ذوسن نمدوسرام ذل حابَصئذةماقإ ىلُتنَرَع

 نأ ترص لانا اانا كمملاريسغنمان اك ذامع بجو عف ءفرلا ه فزوةغالاءذ_ه ىلءوهف

 كلذ لثمو انالسالدعزمو امس كدعومكلوقكاذو ف رظاعحننأالإعف :رتوهياعهششمت

 احاب_ ص اسمو احا يسم لوبد درب سلؤءاسسو امص ءانعماننا ءاسمَحابص هب اعزاسلمنإ

 نكمت) ىتلاءامسال اهذه زوجت سلف 0 وهم أنأ حابصدي رهنكلوا داو وءاممؤادحاو

 1 4 هدب 1 5 س
 مهل اق وهدحو ةسعمل م هون ى ردى رك نأءاسمجمالا نماه هريبعو نذل هد ىلارداصملا نم

 ريسلوق: نابحالا هفصفرظريغنوك,نأ من وافرظثوكي نأ هيفراتخامو امهوحنو

 بصئامعا و اميدقهيلعرسو الملقهملع :ريسو اريثكه يلعريسو ار دح هيلعر سوالب و طةيلع

 الاحالإن وكل هنأام ءاسمسألا قاوم عقتالة فصلا ن“ال عفرلا زي لو فرظلا ىلع نامحألا ٌهفص

 لوغت حا ضيق ناك دعك تن[ ت قو |واديبق ناكدراد ىتانأولو لاعولهن ال اًدرانولوءامالآهلوق

 دكا ىلع :ركتو أ الاحالا اذهق هفضل ىوفتالاكفا دمج كس لوقت 1 دج قرد

 نسح لءاةوأريشك ينو لد وطرهد تلق اف مسا ىلع رو ا فرظالازوجتال ةفصلا هذه

 ديرك ىرعسصنلاو بي رقذمهسقللوةتكن السب ركهيلعرب_سلوقتنأن سك دقو

 طالق ربألا كلذ نخ َنْسَح كاذك نك اذاف سسالا رج مهمالك ىف ٌةفصلا ثراسعرو

 ىبدتااك هيف صنلاو ل مميلعربلوقت ليلاوراهتلانملَمكلذ نمو امهُهابشَأو

 ظ آد 0 تا يااتالا انلعالاا يقعوا فشلا نأ كا وبامو سؤ
 هدد

 لفشْرَمت *المالكلاهحووهو لاح هن أى عاذفٌب صنفان هملعردسو ابدشميعيست

 هبف عشب يح سله الاف ةرظ نكي لو انمساناك ام عقوم عقب الهنال عف ءقرلا فن وكنالو عسا

 مثخ نم لح رلانتحردصملا هيف وكام با اذههنمج رزباؤدشتاو *

 دوس نمدوسي|ةيم ال ؛ج .حابصىدةمات!ىلعتمزع

 دا :اوهنكقةلةلارط لمعتسن نأ هيف حلاو ازاحواءاست !ةفاضالاحامصىذرح<يفدها كلا

 لوقب*هذللاهذهىالا عمس ل ليلق اذهو: نهتادوحامصوذ هيلعربسلوةيف عفربف هنعيسع نأ اح رصف هيلا

 ١ مث مهيىرفظو مملعقوقب مةقتراهنلا مفتر نى اودملا ىلعةراغلاريخأتوحامصلا ىف ةماقالا ىلع تمزع

 0 01 كارامودوسم ١ نمدوساممماللاعفمْزعلا ةدشؤ ىأرل ا ةهك نم دن ءاغ هموقدوسدنا قكسا هنأ نو

 هفرشدو همحاص دوسي فرشل اود دول ادلب ىذا اذهل هت مز فدو اكو
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 نملبوط هيلغروستلقناف .ديدشسملعربسو أ نسعد سلع ربسل وقت أ الا مالا | ٍْإ

 قغغاالوزاج وئوقأو بح أ ناك ٌتةضوو مالكلا َتَْطآفرْبلا نم. دسشو ردهدلا ْ

 ىةفوضوملان ال ءاممالاَعَراضهناالّتلطَأو تقصو نيسحزاجامناو امس الا نمل | '

 اذايضتنوهبلعفلا ٌتاَءشاذا ب صتشإ اك عفتربف 4 الوعفمردادملا نمنوكمآمباداذه هي !

 ىلع وق كلذ نأ ادمك أنوأ تلعف لعفٌىانيبتنأى كلذ ى مامناو هرسغب لعفلاٌتاغشأ ا

 العفن ملال منال رسل رضوُديد شرس هيلعريشل اوقف هلع سوس ىأ ل ئاسلا لوف 1

 ادي د اريس هيلع راس هم مو هنلعفلا تاغ دقف اة دعضات مرد هي برعض تاةناف هللعفلاو َّ

 كن 'ك رض َبرُسو ريس هدلعربس لوق:ةفصلارك ٌدَنْلو ىندملا اذهتدرأذإكاذكز ع

 ىلع غفت ير ااصملا يح از كحسور ينال نم: هلغ وسو يسن ميرَص هلعَرسلف 0

 هيلعرتس تلق: اك اديفشا سوس امَأهلعرس لوقت ا يغب لمقلا لمسنا ذاهلاعقأ 1

 ىرقر سامبا كرمعب هيطعز بست لقد "كوسا ناس ليس لوقتو ةنيالك 2 ا 3

 هم «هءىك < .

 ةيرعَح م مك للا !الوق ىلع لوفتو اديدشابْرَضوُرعَبِرُشو رايس عر 1

 ريسسون ات رضدرب برص ]ومو مح لوعفملاو مك ى وى ص هراعدإ اذه سلو هبب در ظ 71

 ناد .رمضلاتناك نإ وراصتخالاومالكلا ةعسىلءىرخ ٌةدعلا نيب ند ارأ هنأل نانريسميلع | 1

 اذ-هىلعد هياحافتب ةبرضنمب برضلاهب عسقوىذلا طو_تلانب ريض مك ىعملاغاف نان رضنال 1 2 عاود

 اذهنعُيأ كاما اهئاعفآاينْثآتىنارداصملا ذه كاذكو رصّتخاو عسّناهنكلو ىنملا| 1

 ئ ترض الد برضا نأ ل عدقواعاست اواراصتخ ا ٌلعسفلاهي عقب ىذلا ل رو عساي هنكلو ىعملا ١

 اماعن وس هكداوكل اوق نمدسعن أن كلذ سلو نانإ رمهءلعريسو نات ري 1 ٠

 نيثيع ُباذعلاهسلغ ط دي راغإو نانّمهسلع طسنلوةب برعلا نم هيون مت عمسو ا

 دوطكلوقك َتينئاذا اف يعضّيصنلاواذكر وطوا ذكر وطن ار وطهبلعي سلو ةتو|

 ىلع هل هحن نيته هيلعررس لو ةثدقو 3 رض أ اذاضنلا اذه نوكيدفو اذكروطواذك ْ ّ

 تاءاسلا ن منيت سرد ىأ نسب رمضدب برش لوةتونيروطهملعربسلوعتو افرظىأرشالا ||

 اعاو هل اوق)

 نأ ىلع كلذءىح

 امتا ىتدعي (مللا نيبت

 وأ ان وه:مردصملاءىذت

 نييحو ذ- ىلع اعوذ سم

 ىذاازددملا ةفص ناسسلاما
 ثءرضكلوةكه-ءاعلد

 امإو ادد ابر ضادبز

 كرين ونكت لبك اه
 اك رت هتكرخؤ انسخ اذز

 سله الادبك ًاتراصاعاو

 الا ةدئافلا نم هنف
 تدرض كلود ىفام

 قارس ها تكرحو
 :رايظتنتا



 زوج الو هلوف)
 فاالا لخدت نا

 ) خلا «بسلا ف ماللاو

 نآىبتهد ىفا اريسلا لاق

 ىنعمىف ناك اذاردصملا

 عنج سايقلاف لالا
 هملعماللا اوفلالالوخد

 ماللاو فلالا لةخدتالاك

 ترص لوةتاللاهلاىلع

 لالا ىلع متاقلا ديرب

 الدب نوكبام عسجو هلوقو

 ىعب لال عفلاب ظفللا نم

 ردصلاتصناذاكنأ

 لعفلا كِاَذف ل ءفرامضاد

 هلعاق هعم هترعضأ ىذلا

 لعافبالان وكمال لعزل نال
 مسا فل عدقهلوق ىجعمو

 لعافلاف ل عىأ

 قيس
 ها ه دعم

)١14( 

 ! | هل_هحانمنا نيرو هب راد نامحآلا ىلعاذهفنكعورت هماعريسلوقتاك

 ا 7 أاذا عف ةرلا همفز وتو أ ةرظول ع كاذكف مهنا ٌقوفُحو املا مَدةملاهاك تاعاسلا ىلع

 و و

 بصتي .وادكوت و ءىجامتو 5 ريسأا نماههجش أ امو ن نيد ه«ترملاتلعح نإو لعفلا هيَتاغش

 لاح هنأ ىلءامهدح نيه .و9 لعُسصت فا رم دن رص ا الطن اهيولطن | و ١ ريس بلعر ريس هل وق

 0 ا : - 25 2 م

 همريس لوةتامدن تاكد | اذه ىلع هدف صونإ و اريسصهن ل ةقوام_ٌتمد. ب هدكإ ]وقدح ىلع

 <. - 5 25 22 >2 ههه 7# 5 هم -

 نمالدبن روك ورخ |لعفرام2! ىلع هيصن تتشنإو اهف.نعام_ٌتمدهسهذل ]وهناك اةءدعاربس
 ١ و ال » اب بك م هه و

 5 م ١ 1 و >2 . .٠ هو

 هنابرمد وهملع ريس تلفامدعب تاق ناك ا ريد هن نرعذو اريسفيلع ريس وهم لعفلاب ظفللا

 00 ا 0 0 وا 0 ريسلا
 2و9»و- سو حى

 هضم ىلع ور را وق ىلع 0 رضلا هيب رضو لا م

 هبلعريسوإثمو ندشح دمح ىف رعوهو لعسفلاب ظفالا نمالدبت اكو كار لا اود ماللاو فئالا

 زودت الام ناك اميقصولار يغب لاك فصولا هي زم ست ريلاريس

 تنأو فعلا ىدل ادبيه لو: ناز ه5 الاس تاك اذا : تاومدلل, قال لمسنا

 .( طمست) : . ىارلالاق كاف نادر

 00 ديد مف حامل قدعاحرط «ب انك ارسغشلا وأن يحةراطت ٌْ

 هيلعرستلقتئشنا و حرطتامأةراظن لاف نيح تطاضما لعيدناال دَدشو أس رطهلوقب دك اف

 هيلع اوف فا ذناك اكنيبأو ىوقأ ناك هّمفصو نإ و يدش هس هملغرتس تلقا كرعسلا

 قلد لة ىلعالإنوكيال لعفلاد ظفالا نمالدينوكرأم ع عبج ولد را وطويل

 ْ لد وهامهيف لمياه اهن'ال مهمالك ىف ىفعف ءفرلا هس نكي منفاعرانلعفلاب اظفلتالك: : مسا

 ىعارلل .الوعقمرداصا .!نمنوكيامباءاذههتمح زيا ىفدشنأو *

 ديد هيفحايل ىيمباحرط * اهكءار سمثل اولعت نيح ةراظن

 ٠ ]| الع يروه خطاب ام ةراظت لقانا الا يدلك قمل اردنسملا لع همصنو اح اطال فلا
 01 اذاّرحاهلا فربلاولالكلادضرطنلاةدجو طاشنلابةقا' فصو#احر طاهرظت حرطت لا هن اكالاعمو

 5 | رظئلاندح دعلاو ا.كدوار وث ىعب حالا ضس الا حابلل اواهمك ار تلعف سأرل ىلع سهل اتراص

 شحولارقيكلذكو هنو فااذت ءادوسةطخةدحلاو:دللا نموهو مخلادب دة ىورو طاشنل اةدح وأ



 ْ قيام و هب ظفللا أ زخم :وهامهمف لسّءام لوب عدّل هف هن'اكراصدنأآلإ هب اظفالا نم ا

 : لسقدقو ف وو فرخ دقالوق ةردصملا ريسغ عض ذومقن نوكي نأ هيدا ريدر ,ال ارداصملا نفر عف 00

 || ىءلافاذ هل ئمو رقوأ رك كلت فل قذف وأ مأهنمٌفيتدقديراغإ لوقكلذف 7
 ديكوتلافت رضلا و رسل هناعتلح اه ىلعهتل-نإ و ع كلذ نم ناك قا نوكم مناك ََ

 | رحى رجأ اردصملعفلاناك اذاو تيصنلعفلاب ظفللا نم الديو أل ءفلاهبقعقواالاح ||

 1 رطل مف ردفا[ىفنإكلو_ةكلذو .انرك ذىتاارداصملاراسو ريسااوبرعضلان ءانركذام 0
 س«مهددءعرب م

 6 م35 5-5< كا

 ذا خالو 00 31 قرن 0

 : : ناك ولرد_هءملا ةلزئعتدح لاو نايصعلاىرجم ةمصْعْلا ىرك كلذكو قاوقلا ىح رستىأ 5
 بضغلا قةدحوملا ىددلاف | د ا 8

 )ل وط) ْ رج ان أوهو رعاشلا لاق همك 1

 3 رو واق لدا ماسن ىراسأ 00 صاعنبر يسم نمامحّنكرادت ظ

 00 هاا
 : كلولسلاو باهذلاةلرخع سلا نههَّلمْفَلاَ ال 8

 أ م 5 و : 8 "هدو و 0 7 : ْ

 ( قى وسلادب تهد كلوق ةلزنع وهام وهيأا|بهذ.ىذلا ناكملاوهف ك1 ىذلا + حولاوداعإ و

 ٠ | ىأاهيرسْصَم ىلعةقانلا تنآم_هلوقو ل ان.ح ناك اذال هُم ناذكحو ٌنيرطااد كالو |

 1 ر رخل بايلا فد شنو *

 !النج الون ربايعالف * ىفاوقلا حرس معتم 1
 نماهقلطأأوفاوقلاحرسأ ا: [لوقب* ءانعكءانعمن الهلمك هلعو حرستلاىرحرسملاىرحهيفدهاشلا ||

 رعش نما ماتجأ الىأانالتجا الو نمايعالفلق مث هيلعاهرستو هلاهستأتل لثءاذهو اهلعارادتقااهلاقع |[
 نبالباملا دشن أو*حرسلا»بصن عضوم ف ىهوةرورض فاوقلا نمءابلانكسو اههقرسأال م او ىريغ 1 ًّج

 3 لهابلارمملانيرمحا نب و رعوهوءإ ثم فرمجأ ا

 ان ر<والتةلذلا ما ست ىراسأ :* صاعنبربغ نمام>ن كراذدت

 لاقي ب ضنا !نمنوكينأز وو .بلسلاب رحال .ىفىلعةائسق برخلاىنةعو هوا رو وق يفدها لا

 لقب فسح اولدلا مه رس ا ةر6 نمايح تكح رد دقه ءخ ن أف صو *تيضغاذااب رخواررح تيرح

 نممهورصعا ندإهاننمرعاشلاو مهلرم ”الاودعلاىدب أن ممم:ذقتت سان مهضعب باسو مهضعد

 مهتوخا م المها مهذاقنتسارك 5 كل ذلفاضب أسبق

 ناو هلوق)

 تلجام ىلعهتلج
 برضلاو ريسلا هيلع
 ىنعيفاريسلالاق (جلا

 فو هنمم.خ تاعح نا ٍ 00 مو رت نير ا ع

 ىلقلا ىف ىذلا فواتاوه

 هر او 2
 تلزاح ةلح وااو دلوقو رس
 ملا دولا ناكول ردا

 تكا
 ماك.ةيالو مممهسف سل
 ةدحوملا ىعمىدحولا

 هسيلعتدسح و لاقي

 هملع دضغاذاةد-حوم

 اذا اد>و ةتلتمور

 لاق ناىلا د

 بضغلا فةدحولاف

 دحولا ىرم ىرخن

 1 ع

 هلمد-ا

 رات مدا



 (هريغالو هلوف)
 ضع ىاريسلا لاه

 ىوري هب ويس باعصأ
 ىملاب هريغالو لوعذملا يلا
 0 ريسغإل اول اوةءمهضعبو

 هفطع رخلا.هاو رند عف :رأان

 هفطع هع :ر نمو لعفلا ىلع

 لاق هناك ة_ئاثلاامىلع
 نمل. ئدهس لمنال

 لوعفمىلا ىدعت1العفلا

 لجفلا مخ ءىثالو
 ضب ىدعتملا

 راصتح ١

 1 ١ لاق ار ربا باج مج جنك اهيارضنامز ىلع

1) 
 و هو -

 (لبوط) 0
 سمسا ها

 امدح ىَح ىلع مامهنباراغم 5 ةَقلعورازإ ىفآلإ ىهامو

 فرو هو اتقوا اغمَررصف

 دق الك هن 4 . لوول لاعلان ا

 كلذ نمهعنم ماهغتسال افلأنأال ا ًادتسمالإ !نوكم الف ضعبىف هصعب لع

 ى :رامآو لون أم-عيأتف :رعدقودد راسا 5 هزمأ هللا عت طعدقكلوةوهو

 عضوم يف مالكلا اذهفهّنبرلهدقاا دمع تلقاذا كن أ5لوعفم عضومىف اذهف انهاهقريىأ

 ىرعشَتدلوديز مأمهقلاد_بعأىرْعشَتيآ كلذ لثمو هعفرتف همف لمي ىذلا!دنبملا ا

 مهيأو ورع مأ دي زأكلوق ىلعءامشالا هذه َتاَحدآاَمل تلح عضومىفاذوف هنأ, له

 لجو زءهلوةكلذل-ئمو ةبوستلا باب فكلذرك ذّت_سو ىنءملانمهيلاَثتح اال كوأ

 راك دو اماعط زا اهارطتملف ىلا عت هوقو ادم اوُبلال دخان زها2أَرعَتل

 || ءادسبإلا مالها امن "الم اهغتسالا فلأ عنف مل عنا هذه كنمربش هللا دعت لع

 تافاذا كنأأك كريغل_عىلعليدثالو هتلعدقانست» لعحتو دك ودل ثلعهيلع تلعن دأاغاو

 بطاخلا مع وست نأ تدرأوم اهيا تادع ريناد و رع مأ عل زآتلعدت

 اونِلَعْدملولحوْرع لوف كلذ مو در رعمأ دز تلقنيح ةلكسملا فد !ءىوتسا اك امريف

 ىلذهلار رن نديم تالا فدشنأو *
 امعثخ ج ىلعمامهنءاراغم د هةقلعورازاىقالاىهامو

 ىدعت د قواةرظراخلا احح فهبومس طلغدقو مامهن|ةراغاذمردقتلاو فرظلا ىلعراغمبصن هيفد_هاشلا

موهلوقىعمهيفلماعلاو هيهمشملاردصللا ىلع هيصننا هيلعدارلا معز و ىدعني ال فرظل او ىلعي عثخ ىلا
 ا

 لآو هن ”اكفدارلا مهزامفاناب رعالاريغبالمامهن ا ناكو سا ءللاةلةوىرعلا ىلعلادهنالةقلعو رازاىالاىب هه

 ظفل ىلع هيشنلا مقوأف هراغمدنءمامهن با ىرعب امم رعه.ثفراغأاذا مامهنباىرعت ىرعتت ةريغصالاى هامو

 ةراغانمدارأ هنالىدعتلا ىلعافرظهلءج مهب ومنسهيلا بهذا لطءمريغدرلا اذ هو هب رعب سةنالرا هلا

 ما !قوفخ كدت لوقتاكب صنلا ىفهماقمراغملاماأ او تقولا فذ هيراغ رمت

ما نمىهو ةقلعلا سدلت تناك نسل اةريغص تناك أ ارمآأفصو* م !!قوفخ تقود رث
 ىهو ىراولا سا

 0 طا تتواو هسدإل تناكوةيقملاو تنالاهللاق. و ةيف بعل: ةييصلاهسلت نيك ال. ري_صق تون

 ماتتسل دنو



)١51( 

ك تلعتلعأ الءادسسإلا مالت و مهفتسن لولو قاَلَحُن نمةرخ . الاف اما 1
 نأ ََ 1 لمثا

 7 كت ماوددع نيا مل هدو لافاكك تما ريخ دي ز ثا ءدق كلوق كلذو تار تو َ

 هناصسلاةو مهفرعتهللا منوف :رعتال كلوفك مهلغتمقا مهئومل لال لو زءلافاكو تْيْسلا ا 59و وو ر وود 5-ود س

 'ارغو أ مأوه كلوبأ أ ارعٌُتلعووهْنَسوأ اديزٌتفرعدق لوقتو را نمتفشلا ماد || ظ
 هقلادبعتلفاذاكنأاىماهغتسالا فرح هيلع لَنا سيلدناللزالا مسالا لعفلاَتعأ || ١
 امو هدعبتمهفتسا مث ءادّسالا اذ_هىلماعلاف وهّنمو أدب ْز 0 لوغو مأو 1 نو ١ ظ

 هللادمعّسن رددقلوةتو تنأل رى أك ,فرعدقووهّنءوأ ماء دق كلوق بصنلا قي ١

 نموأ ا " زتنظدق كلذ نمو برعلانمالإكاذد ود لو ٌتِلعىفكلذ تافاك وه نيون 1 :

 كاوقكلذو لوعفمىلإىتعتبالاهف كاذلوقناكوهن ونادين لعد قتلقتئشنإو وها
 ىعملاامناو وه نمونأدي زل و ثكذاو ادب زترظن لوةنالو وهنمونأدب ز رظنافيعْذا ا ِإ ظ

 مهمالكر اك فتي رد كلذ لثمو زج لدا اذهيلءاديزُلأَساتاقواودي زنعل ف بهذا | 0

 مأوه كدنعأدي زئرعش تي كلذلثمو هيثرعشامل ثم هيّْتيرداملوقبمهرتك [نءالأ| ٠١

 تكحاماف هدعبا مى غتستاغإ ل فاه نغتستالءاهذتسالا فرس ناالوهنمدلالو ورعدتعا|
 هيلع هّتلحندأف هعفرت ىذلاهءلعىبملا عض هوم ىفماهفةسسالاعضودقا تم 0 لعفلاب ْ ا

 ىنعملا ىف هن الماهفتسالا عمهسيفاذهزاحاسغإو ير :رعدق كلوق ىلعهتلخدأك | 1 ١

 وزو نك شما نم عر :رملاٌتأهلثمو ورعواهيفادي زَنإ لوقت نأ كلزاحاك هنعمهفتسم | 1 ١

 رهف داك نادك امتكلو قاطنمٌيذقلطنما ديزل نيتي دحلا نعمل ادتياف || ٠١
 اعد مرا زب لديز نموهأ ٌتفرعدقتلقناف سنو لوق عفرلاو د اديز ْ ١ ا

 ورعوأ آمأديز ل كو آت لعدقُكإ لود ةلزنع وهف 0000 هنأدتي .او اماهفتساالإ نوكمال أ ا

 َتاخدأم يكرم تان 3 اك ىكامىلعبصتن اى يت ناهس

 ورعان[ تل زان 1[ تلق كنك اا زانأ تلعدقكإ اوةءلدمو- اهيلعٌتفرع 1

 لعفلااذباَلإب صةئالف ًادتمالإ د _هبام نكمل نيحهسيلءهّتلخدأ ام تل هيلع ٌتلخدأ ع ظ

 اديز ٌتفرعد_ةتلقوه نموهأادبزتفر-ءدقتاقاذإو ةدتممآلا لوالا ف نكمل كرخ الا

 ( لوا 0 الا

 تشناوهلوق)

 دز تلعدق تلق

 هنأ نعت (ملاوه نءونأ

 تاعل_الن الزود

 ىذلا ماهفتسالا ديزف

 ماهفتسالا اذهناك ذاهدعب

 ديز ل ءعف.نأزو<

 دب زنمونأ تاعدة لوف

 اديزمءد2:,نآزاجاملف

 ىعملا ريغتدال و ماهفتسالا

 ةودفامةلزخءراص

 عمم وهيلع ماهفتمالا

 همق ىلل_عل نأنم

 قارتس هأ



 لوحدف هلوق)

 (حلا ه.قىعملا اذه

 ىعب قالا لاق

 َق قريخأ ىنعملوخد

 نأ نم ه-عاعمل كَ را

 ناك م نال اوهقمه وكت

 ىنعم همق ىل_خدين ل د

 دارأ لسقو ىف زردخأ

 ترأرأ ىف ىفريخأ لوخدذ
 هياريصتقم رم

 ام لوالا هلوهغةه ىلع

 توذلا ىلعرسهت ةنازوك

 ىنريخأ كلوق ىف ءاملاو

 طاغؤمسنلا قموضعت لاق و

 ةهلزتع ل اود. نأدارأامتاو

 : ءاندتسالا تار

 راصتخاب هأ

)85( 
 1 - 2 2 كر ع , هده وج 2 ٍٍَْ 3 5

 5 انأتف رعد لاف نيس هدضناك 7 الاي ضتوانهاه ادي ز عقر هسعادن زعغفز نمو ىكموه نفانأ

 ظ كر رشا دي زلاق ©“ كو هنلعلعفلا لخدأ م يكم :وه نمام أ د يز لاق هن اكو يك تنم سمول

 ةتو. ماه ةسالا ىفا دعب ناك يح 3 ال اٌلعفلاَّل تو هيلع ل عفلا لخدأ غ ورعانأمأ

 ا | موس ا و ا ل ا ا
 3 كَدارَأ لوةنو هر ضو أ عفرتاكهعفرت هيىكت مهيأ ارمش تلعو ه.ىنك مهيأونأ ادب زتفرع

 كل رالأ دز ف ضنا الا همق نسال نالفدنعمأ اوه كدنعأا اركز و وق ْننَم وأ ادنز ََر

 وه وذ ار نع فيْ نعم هش "الن !نالفعأ َُ رآتنأرأ وأت نأ نم ولأي ارآت اقول |

 : قوت زجل لف ىنمل اذه لوتس لوألا لوعقم لعتوكسلا ىذع_ بالذل لعفلا

 ا :رعدةلوقتو ا اراصو ير اذه ىلع فءاذغ:_سالاق

 لوقيب ارم 5 تدفق رظول_عهلنإ 0 رع ىلعال ف فرامل ىلع بصنتت سعب مو

 هلوفامأو ىبقُعْنحىأ ٌتِلعدقا لوقي مهضعب وىَسفعنيح ىأٌتاعدتتل

 راء الا اع ارهدلاو ا « رك دتالا نكي ناك ىتح

 هنئاليصتنافة ملك ىفولاح لك ىف ىأ : ص ٌلكولاحّلكر  راهدر_هالاو كلو ةةلزغع وها غاف

 ركل لاوس أ لكو دنع زي قاغمل الو قنا ك قرا

 طخ

 1 (يتمردف 6 ثداحا لعفلاةلئمأن مدون لءام- أب هبف ل ءفلىعمل فلا نمباراذهو

 01 00 درس لاروسلا املس ماب ىسبتلاو ىهألا م الكلا نم

 ىهلا ىد«:ءالاماهتموهسدعو حينما ها

 لعفلا نمهلدقام همف لعن الام بان اذه هتحرتبا قد ثنأو **

 رراهدلاامت«أرهدلاو * هرك دنالا نكن لن اكىتح :

 ىقاوذلا ار ,راقذلا اون لكرراهدرفدلاو ردقتلا ورب ”راهدلاهمقلماعلاو فرظا !لعاملا_ بصذ هيفدهاشلا

 ليقشلالو لسسالهنمدهغام عادي اددخكمرهدلاو ينحل افرشدلا لوأ يراها الا ةنورارهدو روزهذاهدحاو
 نمبلةتمرهدلاواذهىلعىملاوريك اذمورك ذليقاكسايقريسغ لعرهد عمم ر ريراهدلالاقيو عذملا هل

 تدبلا اذهلءقو ةفالتخالر وهدلاقهن "انفرشو ربحت فرصتمو لاخ ىلا لا>

 يجف الانر تتسلل قزاصخا د اطيشغمءايحالا ق ءرملاافدن و

 اذه لئاق نمنؤردن أقدزرفلا لاق رغكا اذفد هند كافل عر نفدده ثقدزرفلانافو رو
 0 امابربفلا هب م”لعفلان مبافدشنأو #* هنرفح فع وضوملالاقف الاولاقفرع ثلا

 ماا

 وه

 1 ظ انغءاف + هزاذلوتف ىتعتاامأ



1 

 وأ معو ديرما ل سب ركل كرت ل ادبزتاهدب رتامإادبز ا اهتم |

 اونأ ودب در رثلا اونئاىأةالصلاتثا نها اذبهفةاليطلا ل م كوكب رعلاضءبَنأ ب اطال

 (زعد) هل اوقهنمو ةالصلا

 5 اهكارثلبا نماهكر 5

 (زجد) - كلاكو اهكرئاةوقل مسااذهف
 هي 'اهعانمل ا نماهعاسم و

0 

 ك0“ 0-0 لا |

 0 - ب ع
 ده

 صالاىف اذه لصأ . 8
 ىفاريس || لاق(جلا يهنأ و هنع ى-غممىلاالو هب 2 وماما نين االو ر ومأمللاىّد_هتنالامامأو اهعنمالوقلمسأ اذهو

 ىلا ءامسالا هذهنأ ىنعد

 جقنالب املا اذه ىفاه 7 د

 زوال ىببنااومالاىفالا

 اديز عام ىنمعألوقتنأ ىلا وروم الان تبا و م د ذو لب ةةسياهفو ىضماسوف ثداحلا ل عسغلا نم ْتَدخأ|

 لوقناك اديزديوراذهالو

 قلافو از عنم ىمع

 4 ةامىردخت ءرحأ اوهلوق ى رع رحا ايلعشلا مهو 4 لعّبلغأالعفالإن دو كمال ىذلا عضوم ا ناكف لمغب ||

 امناىنتعيزملا ماللاو فلالا

 هفاضم رغود درهم تا

 .٠ .٠ 5 2 53 دعا كمعا عدو 59 ا

 ىه ىلا فو رد اهذ_هنأ مل_عاو 5 كلذه.شأامو هءإوءأو هصو4-مك]وق ودع"

 ىتلاذإ_ثمأالا ىلع تسلو ءامسأ امن "الك لذو رمضللاٌةمال_عابيف رمطتاللعفلا امس |

 تس سس حج حج

 عأ الإ نانوك الامم ”اله.ىلوًاناكو ىسهنلاو هالا ىفاذ_هل_صأ ناك اغنإو ةبنلافنا رمضم ||
 صج عج دعا ام هسه
 ةييننو

20 

١ 
١ 
 ا

 مو ىهنلاو ص ”الادعبام طفلاهد_ىنام ظفل قلو كا ءاحاا اون ماللا و فاالاهبفام ||

 ه2 هه 1

 .فاضم ريغد درهم ءامعلا نأ رز رواج وامه ع تاق ىلا ءر اهي ى عسا ور رداصع تسلا ل ارداصملاف ؤرمدت فرص

 جوع وص بع
 اهدءدام ىوددال ىد 0

 ٠ 032 3 نى امهلعفماقم موعتىهف || "3

 دءدأم بصتني و 1
 ىحسس,للاو صهالا اديزدورأديرئابغإو اديزدورلوقت ديور سمت باذهو |

 ها ضءدالو

 * اهكارلبانماهكارت *

 بايلا ق.دعب دو

 تارا ا ا ١

 ىلع ءانمل امسهل بج و مالا لعفلنامباامهو . اهعئماواهكرتا عض وماهعانمواهك 50

 ربكلاو ناك وماما ؟<1اابصخو نبك اسما ءاقتلالارسكو نوكسل اا مهقجناكو ىنيمهنالر سكلا

 امهدميو تنوااخرمت

٠ 

 عدو

 و * اهركوأىداتوملاىرتمأ *

 1 اهعارأ ىداتوملاىرتمأ 1

 باسفي  اواهك رتفاهل ءراغدنأ نمةيمتى 0

 | م



 نمانءممو هلوق)

 هللاو ]وهن نمبرعلا

 6 مهاردلا تدرأول

 | سانعلاوب ألام قارعسلا لا
 | ذا رجدم سراذع
 | اذهحدالل حودمملالاقف

 | الئاس نالاق,دقو لوقلا
 الفان كلوقك فاكلا قاف هري غىعتال هنأ ب طاخملا)_هبانغتسا لالا ىفاهقذحاممناو ||

 هسهحو كياعالبقمناك اذا ل عفت تنأل-رالكلوقك اهكرتو كلءل :ىسرتسملا | مس هسلع هداشنا ناكو : هو 1 0 و ا ١ دل ان

 .٠ ب ع 0

 ارعشد كن نارخال اس

 ىتلامها اردا!تدرأول لاقف

 ٌكطع ال ىعماهؤاطعا

 لمسه ىذدلارعشلا عدف

34 

 ءاضقولا هتردامم
 ها هنتحاح

 ملاانرسقت

 م 0 يسعومو يأ 5 ص ع 1 8 7

 اديور أم_ث مباع: هارت ل--راكلوق كلذ نمو اديوراعسضوىأ ادب ورهع_ضبرعلا لوق كد ا

 كلهبحو ل مح كلوقةلزخعو كأدوأهو ؛لءاهوءاهسرعلا لوق ةلزئعاذو اد_كوت ثالفا ١

 [4كعتناكو إو ني رمضملان«.ملاوَّنيرومأ لل الع ى حل فاكل ا هذسهف كالا مهلوقكو |

)174 

 (ليوط) َكَدُهلا لاق |
 ه ه7” و ود و س3553و 5ةدو جو ضن ..ةهود دو

 نيامممهضغل كل اوانملا د مهمأىدن امدحاملعدي ور

 4 5< مدا «همو ث, 2ع 4< 200 5 2 . ا

 رعسشلادورأدير رعشلاامدب ورك يطع ًالم_هاردلاتدرأو) هللاولوةد نمبرعلا نمانعمسو ْ

 لغفلاعضومفدن ور نأ كنب دقف عدلا عدفكيطع الم_هاردلاَتدرأولئاسقلا لوك |
 2 7 6 ٍ .٠ .٠ جد 29و دو سي هم وو

 رسلان وفذحفاديوراؤراساضد أنولودو ادن وراري_ساوراسكاوةك ةفصاخ: أدب ورنوك و ||

 نكد رسلارك ذنع او راس هل وق نمد دحرد_صقاع تاروش كة ضو دالاح هيولعد و 0

 عءومو هكو-859وو هم

 لعولاملاىلءن وكمف فوصوملارهظين أ الإ لاما هح و لغادهف 59 5 احال عدي رباعإ ْ

 اديز لدور كلوقكاذو لها عضوم ىف ىهو فاكلااهةدَتادْيورنأ/ل-عاو « لاملاري-غ هد” و

 عقتدبور نال صوصخملاتطاخملا نيل تةاغا تقل ىتلا فاكلا هذ هو اديز يك ديورو

 ىعبالن ععي نم سابتلا فا نيح فاكلا لدا اماق ىن:”الاورك ذلاو عج اود اوال

 و 2 روع 5 - < د5 م <89 -

 ٌكديوراض ألوةةدقو ك.لعهلا.قانءانغتسا ل عفت تن أت لقننحنالفاَّتكرتف َكلاتصْنم

 ل كلا كعلم لوقت أك اهدكو هاوس سنا تن[ فاخال نبل ||
 0 هم ع سود

 كلوةكواولانلعافلانيرمذملا:مالعونوا_ءافانهاهنب رمخملان "الأطد ناكلنب رمخلل || 1001 1 5 تع ع 20

 هنئال الام 'لئاستلا ناكلاماتناكو لو اصيصختو ادرك فاكلاهذهتءاحاسغاو اونا

 لذهلل ديو_فرصتمبااذههتتح ربا ؤدشنأو *

 نباقممهضغب نكلاو ايلا * مهمآ ىدئامدحايلعدب ور

 6 0س ومهندب تناك هعيطق فص و * لهم هانعمودور كإوق نم لدي هنالدب ورعب صن هيفدهاشلا

 نليذه نمرعاشلاوةكردم ن:هعرخ نهنانك نمجيىلعو ةرمخالاوةبارقلا نممهندب ام ىلع ثحوو

 ىلعانل مهءيطقف مهضعب و مه يطق نم هيلع مها عاوعحر وم_هدوانملا اون ب ىحمهاهمألوةءفةكردم

 بذكلا نيم اوبذاكتملانيامتماو مطقدح ىنعمو ها ةقيقح الانابا مهضغد ول صيغ



 )ه*١٠(
 -ً ها 1 2 25 .ع 00 ١18 و

 كلذ فاك نأم.ءرينأ ءاسم“أ نأ مع نا ىئش و مالل اوفل الاه فىذلا مسالا فاضنال

 ت0 1

 بناة بوصتمتناكن اف ةيوصنموأةدور<اهنأ معرب نأ ن مدي هن كيل كلذ لاقاذاف مسا

 ١ كفن هلاذةرورخ تناك تاكوقد نادل تمن و فاكلاذارأ اداديز سمن هكاخلر ||

 مساسلآ لع شادباعو فاكلاةلسعتناءاناغاو مساَتناءانتطلول آس

 أ تنك ف اككلا ق1 لولو عوفرملا طاخنارمذملا ةمالعءانلاف هلاحاماَنالفَكلَتبارأب رعلا لوق

 || كلوقك ف اكلا نال سزاكاوق نعل لعل مم تطال نكن نتا
 .٠ ه 8ث

 عضوملا اذ_هىفءادنلاوَتأرَأق فاكلاتهاحامتاف ٌتدنغَتسا ديزاد لة لو نظرا

 هنأمهتنال نمانث 3و ريثكه نع ٌيْغَحسمناكح رظولا دك مالكلا ىف« ىجصامو اديك و

 ٌريذَع كلوقكو باتل َتْمصَك هلوفك اىدصمإ_ هج هس: وُ لوقن نم برعلا نم عمم

 2 ل اوقف لكدعبءىبت جل الل ظفللا ىفال ىنعملا فدي ور ىف فاكلاريظتو .ّىحللا

 ] اهبم_ثآاموَدن وريف ىلا فاكلا ةلزنع صاصتخالاوددكوتلا ف ىنعملاو ماللابرو < مسساانوه

 ْ لهو ىل تاه ةلزئعىل له تلقتئشنإو ُكِلاَمَهَس هزم وهفذلا ذهب قدارإ لاق مثله لاه هناك
 ىلع اصرحا مود هفماعو ٍ 9

 ةفصنوكمآمو ةمئلا فرمضملا مسالا ىلءافوطعمنوكمآسمف لوقتو كل كاذندآةلزمجّكل اذ | ٠

 اولعفا تلق: "اكهّللا دعو تام وركلوةكففوطءملاامأ رهظملافلوقتاك ةّمئلا هل

 .هتمالعَّتت'ىذلارمضملاىكرسىر_<وهفعوفرصمةسنلافرمذملان اال هتاديعومتنأ || ٠
 58 و 0 ع هى دو ًع ا ,ةهؤزلرمو < 0 50 2

 هللاد_معو بهذات لقول كن الهجقه فو عف راضأ وهفهللا دبعف مك دب و تلفن أم لعفلا3

 أ 2 ل د ما 20 . ع ... كه 3 5

 38 روتنأتهذافنا ارعلاق كلد لءمو نسحهللادمعو تنأ ب هذا تلقاذاف حقه #بف ناك 0

 ا ع ووو<- وورد تود اعاد ورنا هدد 700 0

 ا مكسذنأ جن اواعفا تلف كن كعكسفنا متنأ مكديورلوقنو ةنملاٌك وزو تنأنكساو الئاقف | 1

0 3 0 ًِ 
 مجقاهيفو تعفر مكسفن أمكديورتلقناف 7

 ىومسو

 ْ 3 وركلاذكو َن اوعجبأ متن اومَوَق ون ود و وعت كنأ ىرالأ ةمال_ءهلىذلارمضملاف أ

 || ىركتاعمج لع فل ءامسأ ىهىتاا فورحلا كا ذكوىرحلا انفىرحت قاكلااهيفىئمأت ملاذا || .

 كفن نيعجأ تلج تش نافكلاتةملاذا لهن لاهقات وأ ف اكل اهتتلىرحل اذه |

 ظ ممن تاقاذاف مهقاهيف مكسفنأ اولعفا كلوق نال

 ريسظتو هلوق)

 (ماددورىف فاعلا

 كناىنعي ىفارعسلا لاك

 اذافماتىنءملافديورتاقاذا

 دع امتدز فاكلاتدز

 بطالا نيستل ىنعملاءاست

 كا دف وز ناك تاو

 تاقاذا كنأأم5 كلذنع |

 مالكلا ىنغتءابطاخلألد |

 كلل _هتاقاذاف متودب

 اهيءىحن امناقكلب تمد

 امءمالكل ءانغت ادع

 لالا اذكو بطاخملا نيت

 كديور ىو ةرور جم

 نماهل عضومال

 هأ با ارعالا



 م اماوهلو-ق)

 ىلا ىبمتملاىدعت

 لاق (حلاهنع ىلا

 تاايكدب 2 انيح و

 وه اما كرددس كلوق

 رذحا ىنءذخ لق ناقامهم

 | كيلعاذكو لبق ندتال
 ا صأآلكو كو الءانعم

 5 5 08 و ع 7 77

 نبع هان تنأف هه,تمأ هش اموديورو ىهتوتسااغاو ىينااورومأملا تطاشلل تناك اذا ىبهنلاو سم الا مالكم نم ا
 ا الف كلذك ناكاذافهفالخ

 صهاال نيد لمصفتال هسحو

 ا أم تانلا اذهىف عضو

 2 - 3 5 ا 7 0 2 ءفلأ أ هه ل
 كردح كلوقوسف هنع ىسمئمىلا ىهلا ىذعتامامأو تاطاناوأ كاذبا هنةيضهاتادنز || لت د نم عب
 رذلانمذوأم لرذحو

 نانلا اذه م حجراخووهف

 ىلأ ىلع ىفاري_سادردقو

 اظافلأ تالا قة ساسعلا

 ىفرثك الارعالا ظافلأ نم

 ٍ لاقي نأر وهل !مالك ةداع

 | حالا ظفابتاك ناو ى-
 ِْ ررواجاو تن كلوقك

 هنعماملاقن اعافدعباو

 ظفالا ىلعهب وبدس ىرش-

 هب وبيس ضرغافاةرخ "الا
 ليفت بالا اذه
 ىلا درفملانم فاما

 قلاع ردو ل
 ةفاضمءامسأب هلوش

 راصتخاب ها

 : مى ع ءء 9 27 : تل و ٠ ع ء
 اهلثمو مّدقَتن نهم انوأ أش هيدن نم نمهردس# تنك اذا كطرف كلذكو مدقت ناد هان ْ

 همم ا ع٠ ص . 0 0 وعز .5ى < 5 . ا
 لوة:نأكلزوكهنأىرئالأ رو رجلا رهضأا ىلعروظملا ىطعتال كد الم.الاةرو رحل فاكلا |سامعلاونأ هماعدر ىفاريسلا

 نم ظفالا ادله درعملا

 5: ءأملاىد ت”الامأ مم 0 م 2 دعتاما ممو كن ا ل مألاىد ام )3 ع ارش

 00 ات عيرم لا يهتم يدع اماهتمو .هيومام لابو 52| هنأرح الاهجولاو ىبعااو

 | الن سحوايفّمكاهفو تافصلاو فطعلا ىفةدرفملاءاممالا ةلزتعةفاضماءانمسالاهذهنأ |

 | يزد ورلوقت تازو<الو دما فنارمضم بالا اذ_هىف ىهتملال_ءافلاورومأللا لعاقلا || هولا امآو لاف داقعملا

1 

)١”5( 

 يلع قطعت نأزودعالو مكسفنأمكل لهو نيعجأ مكلل [هلوقتف# :رو رنا فاكلا ىلع

 ةفصلاَتاءجتئشنإو كاوا اذهلوق:نأزوحالو نيعجأ مكلوك_ه:كلاذه

 كذاك َتوعجأ مكل لهو كوخ تنك مله لوقتف ةسننلا ف عوفرم ارمشملا ىلع فوطعملاو

 ديورىرج ترج كا 1ث 0ناف كوخأو تن لاعتو توج تن أاولاعت تلق

 ثداحلا ل عغلااة ]ثمن متبل ةفاضمءاسمسًابه_بف لعفلا ىعم لعفلا نمبان اذهو
 - و . هدا هسو-*-و ف #00 ل 7 ع 0

 نوعضومودحاو نفارحو لمءودب ورو2# لء-ىةال ا ىل اةدرفملاءام# الا هلزنعاهنكلو

 دامو سوح رب

 ا ل
 اهنمو ءاوسةسرعلا فامهار عدي زؤهتلاد.عوم نممااناك اذافاضملاودرفملا ىوّتسا م دور

 د ف ا ع ا 0 3 2 سا

 كد_نعءو اددزكنودوادب رك لع كلو ةو وذهب ر وماعملاب وماما ىد_تامامأ ىبهنملاالو

 كناكمكلوةف ىهنالالو رومألاىت_هتيالامامأو برعلانمامهانعمس اديز ٌكراذَحواديز
 0 0 ل وم 2 2 يل 2

 وأأمش ه.دءنيب نمهر ذك تنك اذا كلدنعللذكو هفاخ أ تدير د_-وأرخأ:تلقاذا كدعبو
 00 م م

 كَمْ لْنطْفأت درأاذا كارو عتتافاذاثيلإو أيسشرشبنو أهدت تنك اذاكّمامآ

 ىتمنت لاف علل فهناك الويفي 4لافيْن مب رعلا نم عمسمنأ ب اطلخاوأانئ تحو
 معاو « سامة لعفلاهَرقاهل سدلومدحو فرخ ذهىفءانعمءاعا اذه ىعالو ىنودلا بالو

 ء »موو
 ٠

 | نس . 5 م 2 - 7 3 6 و 9- و

 | نأه عمم نم ثدسحو هفرمصت فرصتءإلو لعف سل#هن النطاح ارعسغهيدب رءارعهبودو

 | مكشت[_كلعلوقنتأز وحبدقو لعبفلاب ومش ليلقاذهو ينَسيلالِ رهيلعلاف مهضعن

 | لو لهدسعب اترك ذ نيحكلا ىلعهتلجاك ةبطاخبل تركن ىذلارور ار مذملا ىلع[ محصن نيعمجأو |



 70 ١(

 العاف ترمض اد ففَك نكت تاقاذاكنأ ل عكادنو كادزاذ ةمثلا فل عافلار مما ل غل مت || ٠

 ىاؤًارومألل كا اوقلّدمىلعءايلا تلد اما او اديزعكلوقةيطاخلا اكل امتاو ةّئلا ىف 8

 فاكلاوايلا نأ ىرئالأ ارسال نكي ىسفنان لافولو اعفرالإ نكي كُسفنتنآت قولو اذيز :

 أدب زَتُنا هللاق هناكتفاديزكءلعلاقاذاو ةبطاخملاىفمالاو رومألا ندالسصفتلاثهاساسعا 1

 ٌلعافمساناك اج ةئتلافرمضملا لعافلاهّمساو ارورجمةبطاخلاّمسانيغارومألتانكرتالا ||

 لوةةنأ نسحنالو ع وف ضورو رح نامس الفك يلع تاقاذاف لعل ا نيحةسنلا ىف اروضم
 وب يل

 اماو هلوق) ]| ةلفنع ٌكرَدَحْن أ ىلع ئادب كرَدَح كاذكو كأول له لوقت نأن الات كيخأو كلملع :

 (ملا كءاهو لمح لعح نمو ءاوسمإللا 3 اديزَةرذحتدرأ اذاادن زئرذخف كوُقُكَدلَع 0

 هذهىف فاكلا نأ ىنعي 2 هوو «ة:ءءاأ|[
 امغاو اهل عضومالءاشالا نا فاىلا ىلع لف: لم< ناد ارأ اذا ك سفن كديورلاقارذصماديوز اح كَسْفن ك لعلاقات فاكلا لع فن لك تدار اذا تدنن كارل

 1 مدد ا هع هءانطر لى ا 43 3 ا 3 _

رد_دكمرذدلان ال اردصمتاعحاداءاوس ردح لم ىهو فاكلا ىلعمالكلا لت : 1
 نب قرفلادارأ باطخلا ىه وذو 

 ناب كلهبح نيبو كدي د | تعفرةتلا فرمذملا ىلع هّتاسنإو تررح فاكلا ىلع كَسفنَتاج ناف فاكلااٌقادم

 فاكلانوكتدق كديور ْ

 نوكشف ناطخلا ْةٌرِمَهبف 1 م 1

 عضوم فة مو كل يح ةازنع دو رأت درأ اذاهللاد_.ع ديو رتاقكا أك هر هب سهأ اذا هللاد_.عةلزكع رسقملان واعج

 هور دء»

 ممتاف سفن ًكَديور برعلا لوقامأو َنيعجأمك ديور لوف: فاكلاتدرأاذا مك ديور كذكو ||

 راكع نوكشف رح معاو « ٌرداصمَن اعمل نم الانرك ذامالإا هية سلفا هئاوخأو لاول ا هللادبع ||
 . هأ كلردجحو كملع 2 3

. 0 - >8 2 20 
6 

 راصتخا قاريس :اواهوان لهو ىملهنواوقب لعفلا نمت ذدخأ ىتا العم الا هلع مهنول_ءح برعلا نماسانثأ ١

 نلوعفمىلاىّرعتدت ناو ةزنغ ىلا دا دل ع قود لوقنالك :ألعاو 1

 لول د ةلزنع كودو ىناؤأ لرسم قءاسعاذ' 1
 ْ لسعاو امهردىفد الوم دالة س]

 اًديزَد هرقل تافزتج لعمل فشلا تراك تالا رئادبزهءاعلوقت نأ كلزو<ال هنأ 1

 لعتفلا لثمن م تسافلا هتك ل ةيصقاَ زوردح | ذكسو لعفلا نم سله لع نأال 1 :

 ردا عضومف كرُدَحِربس مف لع-ةلا عم فرص:بر دما نأالادبز ىريذ .هكاحاماف 5

 ء1 د تعالو لهن نمش رد 1 كيودو لف عضومفا دبا ردصملاف نرد عضومفىرذةو 1

 نم سل هنأل َكرَداديزوُك :لءادرز عيقتهنأل-عاو ٌبرعلا تهتنا ثيحاهيفىسمنتامتاف ١

 لعفلا ”رامشا زلوة:نأالإاهارج ةلثمالا نم سلا هاج :رك نأ ميعفلعفلا ةلثمأ 1



 هل لوق)

 راما ىلع

 لهتسلالعفلا

 ىفا ريس !لاف (ملاهراهظا

 ةنالث ىلع :رامجذالا نأ معا

 ه-ق نكح و هح وأ

 هيف نسعالو رامذالا

 نأو لانا هلوقلئمراهظالا

 نسع<الف دسالا برق:

 هحوو لا! بصنامراهظا

 لاعلار مضت نأ زوال

 لوقتن اك كلذو هسق

 بد ريسُع نمادي زادة يم

 ىهمىلع ةلادلاح الو ىردع

 راسعدالا همفزو 2 هحوو

 دةءاموهوهمد-عو

 ها بالا هل

 اصخلم

 )4؟١(

 لعافن اف ةرصت فر ةرصت» هال او لعفب س دلهن لل عفلاَ 0 وش :ء سلف كاذ دسعبكملعرك ذن رك

 لحق عم فىذلا
 نأ تاعاذا هراهظإ لسمتسملا لعسفلا رامذإ ىلع ىسبنلاو مالا نمىرجامباءاذ_ه

 تيثرذت أ كلذو هّسأرو اًرسعو اًديزكلوقكلذو جب لءفلاب كفل نع نحس لج رلا

 ادب اىز تاةفولهعب هل ظطفلتن أ ءإ-عنمهسفوهاعتمفاك اقل وأ عسب 0 رضا الحر

 الحرَسأروأ اًديزّتلَمف سانلارسشب درسا لوق» الحرس أروأ ديزبكل-ع عسفوأىأ

 | تننغتسا كيد تاع :رفس نمل ->ر مدّموُأ كدب كاد انس دع

 كلوفكر ذحتلاهافئبتلامأو همشامواذهز وحاذهلعفريخسمهلأ هلدعي لعفلا نع

 لئانلافوتارادملا ترقْتأهتسملاغاف ىدلا ىصلاورادهارادجلاو َدسءالاَدَسنالا

 لعسفل!نمرّشأامءايالا هذه عمر_هطاءاشناو ئىصلا نطو وأد الا بر-ةبوأ

 هلوقاضي أه نمو دسسالاب رقت الو رادحلارذحآوىصلائطوالوار-عمتشآو اديز تضالاةذ

0 
 ومس م م 0-2-2 لارا - 0 4 ةّ 5 5 2

 ردعلا ٌكرطْضا ثمح ةزربد زر او دع هبراذ-لا دين 5 1ىدرطلا 0

 6 ل
 ريرح لاق قيرطلا نع عنوأ ى د رطلا لخلاف ءاشنإ قد رطلا قدر طلا

 رمغزاطلاىف لخادرورلاَنأ كلذو ” مش الئاطاة'القدر امن عترمشُن از وهفالو

 وهام ترمذأَترسمضأ نإ كدكلونيوذنلا ٌبفاعمدن "ال مسالا نم ون هنأ كصراصف لمَن

 تك هز لوقت نأز و<ال هنأ معاو « ىضماهفتاعفاك ةفاضإف ورحيل لاس

 ورعد 0 زالو ال_عافناك اذا دي زب رضا كا 1

 تنأوا ردع در برص لَتدرأاذا اديزّبطاخحمال تائاذا ارعدبز زو الو ادنز

 الفن ابئاغ و رودي رو ارسعبر رمد هد تأ هن حا دقدلا: ًثننعانأ هَلبأْنآد برت ا ىيطاخت

 ترضين كل نءانأ هس ةلئأنأديرتثنأو ادىززوحاللذكو تئاعلا لفرد نا نك

 ررخ هراهظا لمت-لا لعفل اراعضا ىلع ىهنل اورهالا نمىرحام نان اذه هنح ربصا قدشتاو

 ردقلا كرطضاثيحةنربزرباو * هيانااىتنسنلقيرطلارخ
 لفات ةعك محار و هن حب ىصتل 2 رطلال.ةلعفل اراهظاهرفدهاشلا

 انج طاخم ب هنسام

 نم هه كنمن>ًاوه ناهلخو رغقلاو فرشلاو)_ضفلاقد رطنع مت لوةفىدع متنمىمتااطن ورع

 ام.هريعف هنا د ىدحا ةز روةعضلاومؤللا نمردقلا ُكرطضاث .حىل اررباو هللعوهراثم ىندد قدرمعل



 اجر 2

 (175 نومك

 ديزي وه هم انك ادد زتاقاذادهاشلا عماسلاٌن طن ئاغلا ل بعف َترمشأ اذاكلثأأل اديز

 سو اد هسا سا

- 

 دسم دنيجرج ل د يصب يع عي سو دج وجب - يبجربجج وهم يج- جروب[

6 006 9 

 2 د عمو سس بت تتتتت#مل .

 5 تدر#6

 ا

0 

 (ليوط) رعاشلالوقكلذ نمو انااا | ظ

 حال رغب اكمل اىلا عاسك +« هلخ الرسن! كان كان
- -_- 

 رَهَلا ىلعءابظلاو نناكصضمّرمأال كنايكبم أب رعلا لوقهنمو 6 ارعو 0

 ِرّقَلا لعابلظلا لح كنايكبم مك يلعلوقب َ

 تنكر ثيحةصكلاتروةكمتاعف ا اةكه ىف ادصن تالله 0 ا

9-1 

 ىرقلا ةمرهن مهاراالبابلا قدشنأو أ
 حالسرغب اكمل ان السك هلاخأالنمنإ كاخأ كاخأ ا

 بصنلاليثتهيوبتسدارأامناو راهظالاهعيزوجيالقلعسفلاراهظاماقمعوقي ريركتلااذهو هيقلعفلا ||
 ىلعاهيرهظتسي ةدعم#منافناوخالانمرثكتسالوقر + هراهظاز والا هاذهن اكن اوةصاش ل فرامار ]|

 ءودعل تاق نك هن رهظتسي هلاخأالنملعحو هيخأب ريثك ءرملامالسلاوةالصلاهيلعلوسرلا لاف نامزلا ||

 رصقيودعبرحلاءاهلاو هعمحالسالو

 ( لوادوبس - 117 )

 || اديز هيلعاولوةينأ كد عوحن لعل نمد تيد لامف مهتيهاركك انهاهسايتلالااوهنركف

 ظ منيح قعضو سابتلالا فاذ_فاوهركو لع فلاب لعسفلاةلممأنمْدَحْوِي لامس تال

 001 مرعلا نم تعم عت ءذهو لعسفلابدب درو لع تأ فعم وه رك 1 رومأملاٍبطاخُت

 أ اًحِيصمملامهلاْمأَن ءِلتَمف ب درعلا لوقكلذ نم ب درعلا نماهعمسدنأ مسعر هب قلوب نمو

 ْ عج مهللااولاق كل لحجر مْ-غىلع الذب ,وعديناكحا اذااًئذو

 اارمضملاْت الو هدنعوريفتلهتاغإو ىو اعز هريس م ايئنوابت ايفر عستوأ |

 ْ دف هل ليقو بر علا ضعد عمسمنأ ب اطخ او أ ندح راهظابعضولااذهىلمتسادق | ا

ةاذكواذكناكمامأ لبق برعلا ضعبنأ |
أ داو كبلاقف ءالا ل بوءضوموهو د ثي

 ' ى

 هنأق هو ويدس هلعدعضوام |[

 | كانذإ ةكمدارآىأدقاو هكسحل نما نك أ هنعةغصلاءذهيتربخ كنا كص ٌ

 رامهضا لعتسنامف هدهشتساو كاحأ ظفحاو كاَخآمْرلاردقتلاو لعف رامضا, الا بصن هيفدهاشلا

 وعدبةلوق)
 لل
 دريملاساسعلاوب أرك ذ

 هلءاعداذه نا عممهنأ

 عسبضا ا!ناإل ه-.اعءاعدال

 الئاقت اعمحا اذا ثذلاو : هب ثول نمانث حو َتايبصاا/ لاق مالي نآرذحهن' بت اسلالاقفاذهمكتاكم |

 امأولاق معلات الفاف

 اهيضو انهه نما ددن ر

 قاريس ها انههنه

 (نلا ةناكصضم ضآإلا | "0-7 ,زبربسا تلف اك ارعو اذ ركزو تك ما ما 5 ظ تاق ار عو ادنز تل اذ لو كلذ كاخأ ملا يس
 قاريسسلا فاك هاذعم |

 !ىم ناك ناو كلد_شريف ' 21 4 3 لإ ١ تاي زيسلا هلا ٍإ
 لامتسالا ص كنيلغ جى لعفلا فريسة اول

 ريس نم ىحأ عسبتتالو |

 كادنال كاوهب ٌكيلع | هقلاو ةكم دار أكلوق ىلعهقلاو ةكملوةنتأز و و هللاوةكمد.ربتاقن اك ًةكمدررهنأ ||

 .ىلا ىدأ اعر

 ها باعلا



 ناكناهلوق)

 اريح لسع وىذلا

 حرش لاري كر
 ىلع لاثلا اًذ_هديوينس

 ربدقت ىلعال ىعملاردقت

 تأزوعالفالاو ظفالا

 باوحقق ءافلا ل بت

 العفزاححااذا طرمشلا

 ىنتأتنالو_ةتالامضام

 ءاعدنوك, نأالاكةمركأف

 ديز ىتأب نإ كلوستك

 ايلف هءازسهللا_سسسحأف

 لغد اهاءافلاتناك

 نأ نحو لِي ةتسملا لع

 ءافااان د هدام رد _ةئ

 هف ومس ردت المقتسم

 ل السقا لع تاعك
 ظفللا ةةدقح

 نما.هذلم ها

 قاريسلا

 0000 2000و هع - 0 5 0

 ا ت ررضمله لق تاق: اكر >1 ال_عقهل تاعحدق تالا سمع الاف تنأآو هنعري-فلا ىف رخ
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 م ال قدا افيجوم ميهاربإ هلم عشت ل بأ اقينحم مها !ةلم لب لج وارعالوةكاذ نمو

 | ساط هرتلالبقامهسدتس الجر تنأروأ ا ادوهاوت 1 مهل لمقنيح اوعبلا

 ا | تلق ساطرقلا ف مهسسلا عفو تعمساذاو ساط ررقلا فياقرا هتتاو ساطرفلا تلق

 1 ا + 2 ا 1 2 11 1 /:

 1[ ديعب مسونمتنأو لالهلا نور ظني اسانتنأ ار ولو ساطرقلا باصأ ىأهّللاو ساطرسقلا

 | ٠ ا بلقف اك ًاروأ لالهلا اورستب أ ىأ ةبعكلا َتروّلال_لاَتلقل اوريكلا
1 

 | قيام رالحر4 انك لنمو ل هللادمعب وأ كادت عشب ىأ هللاد بعلو اًواقَتل أ

 || ايزيرضا كب ََر "ذي رلوتقل عض ل ًاروأالعف

 | اذهٌّزك ًالوقتف.ل -هقدقارمأى أد فهنأهنعربستو 1لاضترا ير تاع تمر ا وأ
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 ؤ دا فل و لعسفلا ع لمعت لف تسفر تنشد الخانه ّلك لع فتاك أ اا

 1 ١ ١ 0 ال را ان ا انفاه لعتنا 1 رعد اعل كان

 ]| سبل نم لخديام عمم هدنع ٌفعَصف اديز بر ضي ن أه صوأ اديزبرضآهللقوأ ادمز

 ٍ ا 1 نيثشل نالعف هيف رهين أ دحاو يه ف

 | نو نط م فوسعب اهنا تتسلل م هوو

 | اقيسنإ و ا 7 هك نإ هب هن لمقاعل 1 0 اتت إورسفل 0 أ

 ] 1 نس رشا ارش ناكنإور فن ارك ناك نإتاةفّلعفلاث رهط تئشنإو ٌفيسف

 ٌ | يخلع ىذلاناكتالاقدت اك ارسثفارش نإواريف اري نإ وار ديف وع نورا

 ناكنإو أرد ةناكوأ اريبخ ب 2
 ش احم ةرلاو | ارصتخ 1 ا همي لق ىذلا

 0 ١ مك اهدعبام َتْغنأ اتساءاّرن كاب اوحىءافلاتلسدأ ذاك: الرخا الاف ندسحأو

 ءد5و 5
 0 ٠ اوديو خام ىصللا ناك تح صتاا او زاح أ اعإو ءابس ”الااهدب عقينأ

 ةءدو

 منكم ناوءاد تالا تاو اوهمسفرَ اليل هاو مقتسنالدنإو مرع

 نإوئشلابئشلانوهشباك هلاحلك ىف

 | وصشأ اناالي تح بانر اغترسشأ اذا قلاش ضيأيوك ذنسمو
 . 000 ددقو هنماس رقالو 0 نكمل ن
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 مهم مدو

 2000 5و

 و
 (ليوط) ْ - متحا|
 هَ # هد ىكدرمدو 0|

 ريصالر يصتفوبص إو اعارذ 0 اهبؤضتالانلاومأ دنت

 | : زنا ل و 5 1 ا

 ١ فءضأ ناكر اءذالارثك اماكفذهريسخ عضومىف ن وكن اشوأ ارنتاخأَت رمش عفارلا

 | 4 0 0 - 5٠ و 5 31 . 8 .ء"ِء . 52 .ءاالا

 ْ نإو ريخريخ نإ كلوةكلذو ندسحى رعوهف بصاغلاد رمد عفارلات رمكاتإوأ[

 01 كرا ماظل د ل هدي مل ل
 ا قىناكنإو رحمي لة ىذاافر هع ىل_-:ةثءده دعم ناك تإلاق هن اك ردتر محا

 هن اكر بخ عمقو نإ ىلعريخ اكن إ لسا وع و ٌريخه تو فا ءلامعأ 1

 : نةيدهلتدبلا اذهدشأب برعلاْنأ سنو معزو ٌريخ هنو رينا يش ناك نالاقأ ْ

 (طيست ) ردنا نَنامنل رعاشلالوفاّمأو رست ْ

 التقاذا ئنم راحل 5 انذكتإ !واَمَحْنِإَكاَن ل مقدق 1

 ْ اًنافريص انف ناك ن إو أ رْيص عقونإو هلوق ىلع عفرلاو لالاوب_فنلا علييف بصنلاو ٍ

 أ زاجاك لطابهبق تاكا و قحعيفناك نإ وق عزو أ عفرلاو لؤالارب_سفتتلا قعّيصتلاف |

 ا! كلذ ندو لطان عقو نإو ى عقوْنإ هلوق ىلع اضأزو<و ٌمحمهلاعأناكتإؤكلن ا

 - - ص

 مسمي + ايرصآو اسف دوالي طن جرب ر صدق كلذ لسمو لال اريسسفتلاف يملا

 الإ اذهىنوكمآل | اردعتإو دير لبق لزب ترص دقو | اردعتإ دادبزْنارتفَأ

 نإاَمأو ار-عالو ادبزالو لؤالاري-غلعصقلاو ل وطلال مك نأز وجال هن الت صنلا

 يرذعل امرشخ نهب دها فرح دع :راهظا ليعتسا ا لعفلاهمف ةرمضامبااذههدمح ربا قدشتاو خا ا

 يصل ضد ساو اعارد اج انقضت الاسكا وق تان 0000
 نسال ابو هرادص عقونا عف ةرلاردقت و هبف عفرلاو بصنلاز اوج عم لمةرامضا للعثنادعبام لمح هيقدهاشلا

 دقذاكو فرشلاو لضفلا نمهيفام هيلءريصلا ب < ىذلا م الاا:هريصلاواريص بع عقيىدلاناك نأ |

 انيلع بجوناواهمءانلاومازهتلو امرذاه قضنم ةيدلا انمزلا نا لوقف قب فرتعا متةليغهلمعنبالتق |

 هلثمفباملافدشناو + لضفلا اومركلا نم هلاتربص عقول تقلا 11

 اليهاذالوقنم كراذتءاام د اىذك ناواقح ناك إذ لبقدق

 كاذناكناردقتلاو لءفبالا نوكمأل هنأ ال طرشلا فرح هرضتقب لءفرام ا بذكو قح ب صن هيفدهاشلا ١

 بذكو ا ق> هيف عقوذا ىءمىلءزئاحهعفر و اىذك ناك ناواقح

ريسغوذناكنإَو لجو ٌزعهوق 8
 لوقا ذلثمو ةرسم لإ رات ة

 : مهلاثمأن لدم ف برعلا

 لا نعملا فتلامامتااك ةيلارغقاف لتس سانا نكن النابعأ تادةتحالدإا ٠

ملاهسف:ةظحلاب تنعولو دبل ريغ اف هدنع ىَلقْصالْنعَّتنك نإ
 : َتلعحاذا امسصنالا 0 

 نادل وق)

 (ةءلأالف ةيظحال

 اذهلصأىفا اريسلا لاك

 ملف آصاجوز ور الرا

 ندنم وهدنع طه

 ىلا ءامشالاىف ةرمصقملا

 لل دع ءاسنلا ىطظم

 ةيظحالناتلاقفنهحاوزأ

 نكتمل ناىأ ةلأالف
 كعيطنأ الءا اسنللهمظح

 قافنوعايط مالنا ال

 فدنابا ف رصتلا
 هأ جو زال



 (خلا فيعض يق
 مق ىفاريسسلا لاق

 نمسنو لو هب وبدس

 ءايسشارامذاىلا جاتحت

 نوكي نآرابمذالامكحو
 تأ ةماثلاو ادحاوأش
 ةهزاممدا عيتن رسما فرح

 شوع هنم لعح
 اصالم ها

. - )10 

 هيب ة ناك وأ اناا ل وعتفل والا 0 ١ اهدنا تالا نإ 4

 0 010 تركنا لزالارضم نأ ةفهةتسالو لطب وأنما واسد

 ىليل ٌتااقو مقوتإ !للعروج الو ديزه بف ناكحوأ ب وطوسفناك ن نإلوقتثأ

 (لمكر ْغ ةنلبخالا
 6 ا

 اًواظمّنإو هاما ظْنِإ #7 فْرطِمْلآ | رهدلانيرقت ال

 . (براقتم) .قولسلا ماَمِهْن ا لاقو

 كرات نإوىل ارذاع إد 00 وُهَّلاهيلعىردع تر ضحأو

 ١ ٌذاعساستلا ف كنك نإدب 7 لوا نإ و ىل اندلع نإ لإ دولو بطاخ ارمالا ا ”الهمصتف

 (لماك ( 7 .ىلاسلاهغبانلا لاك و راج رذاعرغوأ
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 امولظمبْنإ و مهراتلاعتا 5 1 ةنْضَد توطب ىلع بيد

 اهاصالنإلوق أوقب نمب هرعلا نمو ُحاطنااصالنإ وحاصلجرب .ر تا وقاض آكلذنم و

 نب بربعلا نم نأ س ذو مسعز و اًياطّسقا او أ هبّتر صد فا اَصْر نكب الن لوم هنأ اك [طاطف

 نن يع تام دو حلاطف اصب ترص نك آالن !ىلع ا اسال إل وعن نم

 عسب 0 اوال ا نول هيلع ل خد نيح ىسنعا اداب نبع رلا هلثرذنملانننامتلاىور تملا اذهو

 لاقنداك او

 هلم صرب نم هتسانا 5 هعملك نال ندالا تنبأ الهم

 لاقيف ثيملا كلذ ل بقدقنامعنن !لاهتف بذاك ادينلنانعللاتدبأ عس.رلالاقفلك الا نءنامعنلاك اسمن

 ةيليخالا ليلابابلا فدشنأو ؛ هريغلوهو هبل ثع ل يلاقي وهلوه
 امولظمناواد.ااماظنا * فرطمل ارهدا!نرقنال

 تنك لا مهنبرقتالر دقتلاو ب طانمللا ةغص هال عقرلاانهز والو مدقتام لعنادعدام يسمن هيفدهاشلا
 مهعيطتسقالكنافام اظم منير قتاللوقتفةوقلا مهفصتو ماعىب نماهموةحدت + امولظموأاملاظ

 جيمص'اوهو فرطظم لإ ىورو مهتوقو مزعل مهمواقم نعزق كناذ مهنمراصتن اللابلاط مهيفامولظمالو
 تايلاقدشتأو ده

 اكراتناو كارذامناد * وهثلاهيلعورذعترضحأو
 تاكيرتو فذ دق ناكو هنطاخ ىلا ريم الا ىتعدنال ه>ولا هيفبصنل او هليقىذل ا ىفدهاشلاك هيفدهاشلا

 ريدم الا اهي ىلارذاعتنك هنوققد وه هيلعو ىرذعترض> انا لوقيف هنءارنملع ءدهشتساو هرذع نيمف

 ا ا السخادزبمأ الا ةوكيو مومعل ىلع كرار داع سانلا ف ىلناك نا ىندم ىلع زئاح عف ةرلاوىلر ذاعربغىأ اكرانوأ

 قام ا لا فدشت و د مق

 امولظمذاو مهف املاظنا د اهلك ةنضنوطب لعتددح



1 0 
 نآرودنالو لاطفاتاصن , كمال نا كاوقفالنإ دعت ,رهضت ىذلاريغرخ [العفال نإ دعب رمضت | 1

 مهدنءا ذه ناكحو لعفلا نمءريغبدوبيسث مهمالكٍلؤأ ف ل رك ذا مهنكلو را ارمضت ظ

 (زد) مهلوقفا رخو بر كانا

 3 سينآابسيلّةدلي ها

 وراسل 9 وأ ديرب «ترممنإ نعد و ربع تودي زا لضفأمهبأ قعر حا 01 نمو

 لعفلااهيلع كدب ىتلافو رمل نمّنِإنأ ال لعب لا عفت ةربالو نإ دعي بصتنيالهنألدعاو

 افاف ءاممالااهيلعقيلءاممالااه دب ديب ىلا فورحلا نمّْتسيلوةازاجملانإىهو

 000 ورسمت رع ناو ديزي ترحب ورسم نإ ين ةوقبدارأ )ا
 ا ىلعال 200 ءالابآلا ل عفا هيلا لصتالهت "ةلءابلاب 6 غار و

 تك نإ 2 ترس اتتكا نإدبرب ورسع نإ و ديذشإل جرب ترم لاقاذس قر ار 1

 1 ناك ارعنإ !واديزنإ تنم نباتا نعت ورا درج

 ور عاند_:غناكوأ ديراب دنعتاك نإ تلق كنك قعم عر لفكر ١ ١

 ىلعان دعيت تأ دعب زودكالو لعشب سدلان دنع نأ بق نماندنع ىلع هعفرنوكيإلو .:

 هنألعاو ءامسالا ىلع ءامسالا نإ دهب دن كازجم لاك دنع ىلع يت ءاعمالاالو ءاسمسالا ظ

 له العقسل هن"اللوتقملا هللا دبع نكد رتتنأو لوتقملا هادم علوقت نأ كلزوحال

 دح أ ىلاريشن *”تسلّدلن "لوو 0

 ةنضولاابستنماذهلوقب + هتلعك هتلءوةيليخالا ليل تنب وهوهلءةىذلا قدها كلاكهبفدهاشلا

 لاقف ةرذعملا هءاستنا قف ناس ذىن نعن دوفس واهل نوم هتيبلهأو وهناكوةرذع نمل قى عو

 وهوة مضىور ومهدحأأ ىنالامولظموأ تنك ام لاظىت ةرمصن "و مهنم ىفال تف طعىأ امن روطب "ىلع تيدح

 بايلافدشنأو د فرعصت

 سعلاالاو ريفاعيلاالا ++ سيئأ امس ةدلبو |
 1 زاحذاهنوقعم لعفلارامضالة.وقتاذهلعحو ةدليبرو ردقتلاورحا فرحرامذال هيدهشتسا

 هريغدنعىهوكاذا ترم اف ابملع تلا دابا الا بر نم ضو عريغف طع فرح ءدنعواولاو هفعض عمرا فرح

 الكو هللاو الينمملاودّياءاهالمهلوقف واولا نماضوع هبسنتلا ءاه تناك اي اهعقومهغقاوو برن مضوع
 متباءاشنا معص نيردعتلا

 لعاو هل اوق)

 ْنآَكِلْر زوال هنأ

 لوتقملاهللاد_.علوقت

 هنالفاريسسسلا لاف ملا

 ةلالدلا1ا قالو هلق سل

 نوك.نأ زودذا هلع

 ادع لو بع لع
 هيشأامو هيحأولوذقملا

 هملعامنورمضبامناوكاذ
 مالكلا نم هلالدإا

 نمد هاش وأ

 ها لاملا



0 
 (حلاانامز دارأهنال

 ىنعملا فاريسنلا لاق
 هدعبامىلا فاضتاغادانأ

 ناكمو اهبل صتمنامز نم

 كلوقك ىلا اهم تنرَتقا اذا

 ةالسصدل نم تسلح

 ترسغملا تقوىلا رصعلا

 عجل اود سلا ناك ايف

 نأ ملصن ل لئاشلا ةقانلا

 0 ءرمخ ا فانامزنوكت

 لاه هن اكفانامز ردقب نأ
 ةلاودسس تناك تنأدإ نم

 زداضلاو رده نركلار
 ةمزالا نعمىف لهتست

 مدس ةمْكةة- كاوقك

 ردثقملاةفال>و جالا

 عم ىلعرصعلاةالصو
 ءامشالاه:هتافوأ

 راصتحخلاب ها

 11 0 هدا كي و ايجات 1719525 5م! ج٠
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 لإ ' 2 برعلالوقكلذ نمو
 « اهئالثإلاةآلوتدْنم ه

 ريل كاسر نم كالوقك اا هفزوصناناكمال 1 نوكياللوّمل اوانامز دارأ هن الَسَصَ

 نسح 'ئث ىلع لوشلا لج تامزلادارأ افاذك ناكمىلا طئاد اد نمكلوةكو اذك تقوملا
 َت ورم ءامسالاءادتبا نسحتملاك اذ الا سسك لو لوَّشلا فَلَئاذاانامز نوك.نأ

 ىلاغ الوم ذاك نأ متافكن اك اذه كا ذكن ءاممالا ىف الماءاهد_هبنوك. نأ ن سنام
 ا َلوّكلااواعج ىأردصملاةلزئعهواعحو مالكلا ةعس ىلع موقءردقو ا الإ

 وى -3-

 ردصم مدقق جاحلادقمدال وقتك نيل ل ازتعوواع> ول اولا ىلادآ اوفاض انآ 2 تلاع لاك

 فرصتتلاب الرداصلاةّرق ف نكي ناو اذكواذك نيحد,رامغإو نيسملا هز هواعجدق

 و هد و وو 24 --

 دعنا ا ةلنكلو ل ل فرخ لف فلا دج رهط فل سلهنأ)-ءاو اهقرمصت

 ا 2ك 2 2 9 0
 َ ىهىلا ءامسش الاهدل هىرحمو اورهظ أامرهظتو عضاوملاو فورا نمبرعأ اه.فترمخأام

 سلف اورام ىلعمالكلا قوهانمو مالكلا سفن نمنوفذ كلام ةلزن_: وهدم أم ىلع
0-000 1 3-9 

 نأ ىلع لاذ مولمك لاو لبو نكلو كيو دعت و مس فدشي

 5و ه و 5 و

 ا قى وذو أذار نأ ضدأ سف ذوو يفوت اك دام ولم<مو هلثعو عقب

 (رفاو) ا لوفامأو دع !سق * او ةقو ثمحماشألا هذه ىلع ف قف لكوأ

 ريصلاجإ !نإو 5 هنأ 5 اهئيذك افك سف' كحدَك دقل

 بايلا قدشنأو د

 : ب اهئالثالةالوشدلنم د

 ىهو الوشت ناك نأ دل م.دنعردقتلاوارشك اذهل ثمقاهعوقولناكر اهض | ىلع وثب ص:هيفدهاشلا
 لعلوشاارحز وحب و عضولادعباهد الوأاهولتن ه.لتمتراصن أى لا !هئالث ا ىلا لمعلا هناملأ تءفتراىتلا
 ىعاردصم لوشلانوكيو اهتيلعافتراىأ اهلوشنامز ندا نملة هن اكف نامزلادب رنأ امهدحأ نر دقت

 اهئالثاىفاهعوقوراهلوشنوك ندلنءىاثلاردقتلاو .هماقملوذلااماةيونامزلا فذ مت ردقتلا اذه

 لامعتسالاةرثكل ندا نم ةفوذ دلو لوالاريدقتلا فمدقتاك هءاقملوشلا يقتو نوكلا فذخنف

 ةيصل ندب رداباملافدشنأو »

 رصلامحاناواعز>ناف د اهنيذك اك سفن كتب ذكدقل

 ليك ناروكالو ةراور خام نمامفذفالا اان او :زحاما تا اوريصلا,ج !ناواعزحناف هلوق قدهاشلا

 هليقامفدب اوج نوكيا« اغلا عمم هل ب اولا قناه ناكل اظر شن 0 ولفاهلاءقءافلاع وقولاطرشانهنا



 )ه١(

 0 1 2 و سس 5 1 : | 1

 لو#امإ!ىلعادهف اذك نإواقحنإكاوةكح سلو ءازدانإ ىلع سدلوامإىلعاذهف | ب

 - - - 5 1 و ١ 5 ا 4 ١

 باوحلا ىلا تال مالكلا تاسقتسادقوءازلانإ ىلع ناك ولو ءاقلان بشل رالأ |

 ءادفامإ و ديانمامافىلاعت هلوقىل_ءهتكلو انذك نواح نإهلوقك اعزب ناف هلوق سلف ||
 7 ل ! هدو م 007
 || لاجإلتإو 50 تان كا نا نا 5

 اذهفهلوق)

 ىلعسلواما ىلع
 ءازعللانههنا انلعح مذ ءراق فد رت نعدا) 3 يد سا اورلاهةةس 1 ولان ل بقنم ىفاريسسلا | 0 الا ا لاق (حلاءار-+لانإ 0 00 ا ١
 نال باو_>-رىلا انحال || ن الر ترمالوقبنأ بلع لمالكلا فان 7 ف نال نيرا 5

 اهدعبامفن روك تإباوح ا

 انما هافامد وكيد قو

 ل-خديملاذا تاون ع

 فورح نم ىئاهلع
 كمرك أ كلوقك فطعلا : رك 1

 فر لص ىذلا لعل اابمف رمش أل | راح وفا ها تادارآنإو اًمإدب برواطتإو اص

 كلذ ناك دقلوت: كن ىرثال الوالا مالكلا ىلعو ءادتالا ىلءانههاهدءبامك :رصفاتلامأو

 || نإ: ناكدق تاقولو ادا وأ اءالص كا تاكدف تكلفك 6 نا واحالمانإ | ٍ

 تلخدأ ناف دة طنا |
 نأ لسطنمت وأ ءافاهملع إ

 كلدلفا_ئةماوامقامنوك ١ نمه. كاةنماعف كاس سفن كنبذك دل لتقدق ناكو همست نتا دع هبيخأ نعهسسفثلاب زعملوقن 3

 .اماو أايشكياءىدعالك ذو كيخادقفلع زن نااماق دددد كينتاملك فاه ذك افك مخ ةايحيعاتبتسالا ' 0
 تسلانوذن تأ ]+ : ا 00

 8 0 ل 1 باوهن رمل املا فدشنأو 5 كيلعىدحأ كلذ ةريصلا لمعت نأ

 ها ةازاحما ىلع امدعب نلف فيرخ نمناو + فيصنم دعاورلا هتقس

 راصاعلال (.دعبو)
 امصع الاعدصلاوهناكل + ايحان هفئتح نمناكولف

 مدس ناففيرخ نماماو فص نمامادعاورلا هتقسي وسسدنءءردقتو هليقئذلافدهاشلاكةيفدهاشلا || ٠

 ةيقاملااما نماممت ةرركمالا عقت 1 الاهاءةيناثلااماةلالداتر ورضتدملالوأ فاما فذ هيلا ىرلا "0

 نا 1 ءربغو ىمصال اري دقتلا اذه هب وسسفلاخدقو فيرخ نمناولاقف مدقتاك ةرورض

 نمدعاورلا هتقسمهدنعردقتلاو اهءاوحءافلاواهامق 1 نمىرحاملاهدمي لعل !فذحءازيلل ءللىتلا

 فيص نمت قو لك ىفىرلا وم نم هيفا ىلوأ هب ومدسردقتو ىرلاموسال ضر نسف ناد

 فصو »ب هصاخ هله ركنا ساهي راولدح مهتال هبافحأو ىىعدالا ردقت عىل | ذه صنالو في رخو

 .لوسسنأىل اجاتحال_فهبيعتالو هلةبزالمراطمالاوهيلا ل صوالنيصح ليج ةيصخ همصقفلابالعو
 تسلا اذهل دقو فنانا نءوض الل علل

 امسالاو عينلااهلوحىرت # ةروصشم علاطءاشاذا

 رطمفيرملا,دارأو فيصل ارطم فصل اولاممل ارش نم مميسابسلاو غمتلاوابشعت دلعلا 1:10 وحنملا و

4 



 1 1 5 0 0 1 0 و | !

 || كلذري_غوأ كلذ نماريسخالأو كاذ نماريخال_هكلوقهراهظإ ل ممّتسملالعفلاراذ!ىلع
 هه #6 سب ف و سان < 2 ل ص و هَه-

 |اعرو كلذ نمارتس> ىنأنال_هو كل درعسءلع_:الأوأ كلذ نمار لعفتالا تافكن اك

 3 20 م 1 0 ا
 | «-_فرتئشنإ ولعفأالأ او لعف الهلل وعل تطاخمل اك «.ف تنكف ك سفن ىلعادهتض ع

 ا 1 وددر و 3 1 5002 2

 0 بص',امرامذ!زاحأك عف :رامرامدإ زاخ 3 رعل |نمهعمسنغوب ءرعلا نم صقر عفران مدقق

 ١ 04-5 تن 37 هك عد ع5 هس 7 سد س 27 00

 | لعفلا لعهلجاسغاو بح نمارسخافرفكقرفأ وأى أب ح نمارع_تافرفوأ كلوق الذ نمو

 5 اك 222 ع م 1 0
 ريسخ ف هرق ىىحاأ وألاق هن أك زاح عفر واوهلعوهىذلالعفلا ىلع هباح فدل عف نع لهنا

 )قي وأ هل ةنتن أ ديرتف لعفف ل--رلانوكدنأ ىلعوكنلا اذهب صتناامناو تحزم ظ 1 4 1 ٌْ ١ كه” 5ر1 1 و 1! 1 -ٍ 0 كلذ ف هل 5
 - 0 نمرعج ردو كلوق

 0 بصتننامو الل 1 نر دفا ل كاس الاه رت وآبسل منك رح آلف لاوه 0
 لعفدقلحر حاحا دنعدي

 لاَقف هداحتسأفال_.ءفدل

 ىأ امحاذ_هلك اجاحلا
 لاق ىلايحاذه لك تاعف
 اريخافرفوأ هلام لحرلا

 ادي تلق أ بح نم

 | ةمادن ىتأو ارم ناك ولو تلق اك اردنلو ءاعطالا كلوقهراهظ!لمعتسملا ل عفا ارامخا
 || رقاتملا طق سولو رمتاندتعنوكيولو تاقكن اك رتولو ماعطآلآتاقتئشناو اًراجولو 0 ْ 6 م رك 00100 8 -ء

 هلثمو تإقهتزئعناك ٌتررعفراجوإو تلقولو راهظالا ىف همس [هفرمظتامٌنسحأو

 لاعف ًالااهيلع ىنمن 0 وألا اذه ى نإ ةلزنع وهو رام دالهف مه رد, ك+-تلقادا م-مذعلل وق

 ىلوأ بطاخلا ل عفف نوكي راسذإ ىلع هلم ملولكن الراصحولو ىفو ٌرانيدالل_عفىف عبق عفرلاو
 ١ كل لينا وهفاقرق

 8 و ع 52 1 95 3 اخ

 نوكلال نإةلزاعولو راجهب ىدت انام نوك ولو لوين اكدمعب راجولو قو اذ_هىق عفرلاو هب ها لحأو

 اذاف ءامسألا هلع ىدُثعضوملا ذه فر هضمّل ءفهرغف مسااهدعب طقس نات لاعفألاآلااه دعب ىاريس

 ولو ايبقناك درا ىننئاتلقولو فص ادرابّن الُّيصنلاآلا نس ادرانولو ءامالَأ تلق

 لوقٌكلذ نمو مسالا ٌَعضومةفلا ٌحَسَتنأََق فيك ىرتالأ انس> ناك رسب ىتئاتلق

 | لمحت نأ نسحالو اعيصإناكو لواعيص!هتعفدواو لاق هناك ايضا ولورششلا عقدا برعلا

 ىفعفرلاف برقأو ىو روك لا بطاخما ل ء_فذ نوكيرامذإ ىلع هام ل نإ كن“ الهوم ىلع

 'عفدتامم توكمولو راج هيىنت أنام توكمولو لوقب هن اكد .عبراجولوةّناديىتئا فواذه

 | رفس نم مدقدقل_.برلا ىرتنأ هراهظإلّمع:_.لالعلاراسمضإ ىلع بص ّراممو عسيصإمب

 ايا ايه رشف ادكواذإك عانل اكرامف كنار ل را لوقسوأ مكتسب لوقت
 5 37 هع از .ه ُث 217 7 دا ا م 5 2! نو

 هأثن هر كتل امأ ا ودعل ارسواناريخ رزمدعم هريستلق تنس ناو رساع و9 اريد وأن ودعا
7 - 5 ُ 

0 



1١1 

 - - سا 1 0 عهد 1 ا

 ةيسمب قروهمودةْناف ظفالااد_ههفم عمس /نإومد._ةمريسخ تمدقلاّقفتمدق هلوق ىلع ُض

 اذك مئانلاىريامفُتًارلاتاذاكلذكو ٌتالفمدقل.ةنإكلذكو َتمدق ةوقةلزن:ءاإ ||

 | كلذ لج هنأ ىلعفعفرلااةأو لم_غلا ىلهفّبصناذاف انودعلاّرشوانل اخ لوقت فاذكو

 رخل هنا دام ىلع 1 را ولعه ١ ىلءعهاه < نأد أ واتنان*ا صأ 1 8

 1 ع ى رى و ى - 2 ع 8 0 تك 2 1 تأ

 ١ ودام هرو ريمو تاعم بح اص ماولاو منحءد رسامو رْخوهوات ود_عل ارسوانا رخاد_هومدقم 9

 تروظأامل_سفنفىذلافءايشألاهذهتءقراذافر وريسمتنأ اه هاضم تان |

 اذافهوق) مهلوقامأو مسالا هّترهظ أ ىذلاو ل ءفلاوهو ٌترهطاامرسغكسفنفىذلاةثدصناذاو ||

 ىف ىذااف ءامسشالا تحاصمت عفر تعءؤرتةشناو ادهمادشار بهذا و رمذ أ م مافاد همادشار 5

: 4 

 (حلاتروطأام كسسفن لعفلاب ظفللا نمالدب راصامةلزئئاند_عماد_كارْن الم_همالك ىفسصتلا ربك هنكماوناعم أَ
 اذاك نأ ىنهد قاريسلالاق 2 : ْ ل را

 7 0 0 3 تدصتتنش ناو دم انه دلذمو هللاءاشن ا كاد ناب ىرتسو تيدهو ددشرب ائطلشت اك ّْ 1

 ترواسم+ يئ مرور 1 0 1 9 0 ا 7 : 1 5

 هريخوظر هر,يطىذلاو ادم دهب اك ام_هريغو سنو وىسعبرعلان ءئالدبانث د >اناعما,كاصمواروجأءارو ريهتلقتف | ١

 اذاو ريس اوهأدتبملاو. || ناهظإ ل ّمعتسملالعفلارامذا ىلعاضي أب صئاممو ايحاصمسهذآواروري_هّسعرلاف ||

 نال ممالاريسغ لعفلاو : 3

 اناعءامححاصمربدقت | عقوأ دقالحرىك رتنأاض:أكلذنمو اذكلاتدقهن اكف كلد_كنأاذاكنالافداصةلاةىأ ||

 ١ د ء 0 0

 هلاواتداصلوةةفارعسش كدشنأوأ هتاوافداصلوةتفاذكو اذكنالفثَد-نرعلالوق َ

 ا.اصمسهدا
 كرو هنعب ل نعلاضَرم م مالا اذ_هنماندىأ هنعبلنيعلاَصَرعتم لوقت فدل ص رعت وأارمأ ا

 هأ اناعم 1

 لاح فن: كح نإكالذو دةءالو دهعال ىطا- ملا عسدل_ثمو لاثنا» نمىربال لعفلاوت ذأ ْ

 )ل وط) هلدمو لاخلا٠ نم بفاس نغتس كاعد عبس لاسوةمواسم أ

 بريس اخأب وق ةرعدمعاوم 5

 و 2 ول ارهنكلوداخأ بوق رعدعاوج ان ولامع |!
 ىك هادو

 مسنمو ص عمم لوق ن ا 0 كلذدل بةامههب ناك اع ىنعد نم ملعبك اوفا

 ناضْعءاروأ تدضغ لاق هن اك محك للا ىلع َبضَعدلثمو فرع لكو هللو قداض ارك نم 1 ١

 برعلا نمو مع للا ىلع لحنا بضغتيضغىأ تضع ةوقةلزنعمت كفل بلناَبَّضَعلاقف 0

 نانو رقبلا ىلعءابظلاعهضعب عذزاكهعفرف مدللا ىلع لينا بضع لوقف عفر رب نم

 ( لواو رجس - 38



 مهفذك هل اوق)

 لاف (ن ًالادعنرح

 ذئنمحمهاوق قاريسلا
 بربسعلا رج مالك ن < الا

 نمو دما نم 5 و1-2

 ارك اذنأ كلذ ىنعمون"الا

 ىدتس ىذمامفأ مش رك

 هللاقذ لالا قهإاُم

 هانعمناالاذ نيس بطاخملا
 ترك ذىذلا اذه ناك

 ىذلاتقولاف لة.

 ريغن "الا عمساوت 1
 رد_ةثلانمهوفوأ كلذ

 ىذلا لعفلا نولعتسالو

 نولمةالذكو فذح

 بصانل العقلا

 هل كانال ْ

(14) 

 تااعوعقاو ذىؤكن الوزدأت رك دىاأوهأو كاَذَلماٌت اقفال .ررك ذ ذلح راو ل

 و هد هدو < و
 مق ري خريس قت هريس فت :وهمصن و وه ىلع عقرءاشنإو

 ! [ يل 9 كلل ماد و مي هنعءانغتساهراهظإ كورتملا لعفلارامع ذإ لع صدام با انهو

 ىلاعت هللاءاشنا | ودارأ ام لعل

 تاق 0 كا ردخيّتنك اذاًكِلوةكاذو(ربذ_قلاو مه" الا ىلعه:همب ” ام

 1 كالو را ع لرع نا شاذ ند اذهبتأامو أ كاباودسعا كانإو حث كانإ

 8 ظ هرامضإ اروظيالامشا لم ل ذنكلو َترمذ أ امراهظإهسيفز راس نافاس

 هنااكو كل الاوزينت اف كانإ لاك هن ”اكرشلاو ىانإ و دسالاو لانإ كاوقاضن أ كاذ نمو

 هل ل اوعقمامهالكف ناي مرمشلا ودالاو 0 كآن 1 رمشااو ني - ال ىانإ لاق

 ءايلودعاب ” الانام انإوىانإ و هانإو كابإهثمو بنرألا مكدحأ ف ذكنأو ىان !لثيو

 لعفلاا وندحو ا مح اع !لاك هن "اك ىانإلوقمف كا !هللات ممضعب نأ معزو 2 وأ

 0 فل اوفذ_-ولعفلا نمالدب راصف مالكلا ىف هانإمهلاهمتسا ركل لم

 اكلدوسو رح الإ وضم مراهنًالواولا نمدبال نكصاورسألارذحا لاق هن كف نآالا

 هعملوعثم طئاخلا لوم ارلاف طئاملا عم هسأر عد أ لع لات ناك طال هللا

 ا! || اماذلذ نمو يلا عمن أ ثكيلعلاه هناك ميلساو كنا شمهلوق كلذ نمو اعيجا_هتناف

 ١ مهل اوق ىف عم ىعمىفت .راصأك عم عم واولا تراصفه#سفن عم ارم عدلاك هن اكس: و

 كسارش اعلاف اكد_.حى رعوهف ىنعملا كل ده .فع نكي0تدشنإو كايا صام

 99 ده

 نم عمىسعمف 5 ًااماذ_هضقتني س لف هسفنعدو 1 عدلا هناكو كي 0 .لعو

 نأ» ردح نأ ىءلاانغإ آو لم الا لة كه ًارداب لاقنأ اكلللاو كله كلذ لثم و ثيدحلا

 قف.سلاوُكس ًارزاممهلوق كلذنمو المخ ال اناك اير زد اوزدلل ١ كر

 (' || قّلعفلا اوفذ_-اهثإو طئاطاو كسار ىلا لاق هناك هرد- وهو طئاط او كسر لونك

 ١ || نمىرجامولاشلا نم َنوَرباع ءانغت ساو مهمالكى اهترثكلااوُدَن نيح ءامش الاءذ_ه

 0 | لثمنكلو لان ل ثممهدنءراصنيح لعسفلا اظفللا نمالدب لالا لوعفلاراصو نكاذلا



 ٌْ اريسثك نأك ولكل لالاط ثمح كانا َتمَشف كابإ ا م-همالك ف راكد ال هند هرآو كا ا 1

 ِْ كسار ىناكلوةوكاز "سل «-فااراهظإ ناكر نايل سر مالكلا ف ] 1

 1 اك لعاب ظفالانمّلد كانو د الف راد قئاوك_سفن ظفحاو

 ١ ردا م-هاوقلعفلاب ظ_فالانمالدءلعامتو َرَّدسَل ارد لاو كلذكرداصملا تناك | 1

 1 مهنكلوءاسنلا كملعو ردح امرا ىلعاذهسسّتنااهغاذ ا رات ضو ءاكل اانا اورَدملا َ

 هس - 0 3 5 و »© 5 ١ ٠
 ا نورد علاق نمو لا لعفا ىلع كبل عو مزرلا لودخدو ل_عقا ةلزخع راصدت الاوفذح 0

 (رفا د) ظ تركي دعم 1

 1 ا ل ل ل 1 0 1 :

 دارم نمكلبلَحن م كرذع # ىل_.ةقدي زب وهءابحديرأ 0

 (لبوط) تيتاذاقد |
 لصالاو ئاعدالاكارف نكلو 5 لةالو تومريغاماذحاعت 0

 (حزه) : قاودعلا عضال وذ :لامتو د

 صر "الا ةمحاوناكّن 5 او دلع نم ىب ما ريذَع 0

 هنالاقبو ب برك ى دعم نبو رمجأ ءراهظا كورتملالمفلا داما يلع تت ما 0

 داره نمك إلخ ن نم كردذع 37 ىل_ةودب 00 0

 قرذعاردقتلاو كرذع ب رقو كردعتلهىب بىللأو هنمالدب لعفلا عضوم هءضوو هارفي

 رداع مع هؤعح نممنمو هب ومدس بهذ موهو رذعل | ىعحار دصم» اح نمم مق رفملا فيسات 1 ارذعهنم

 ا ردصملا ىلع مند الالبعفن“ الردعا !ىدع هلع نا عنتماو كرذاحرضحلأو كرذامتاهءدسنع ىمملاوراعو ملعك |

 ةعطود رطل دس الدب وسس  هذملوالاو ههشأامو جبنلاو قيهنلاوليهصلاوحن تاوصالا ىالا 5 ا

 بجو م-هلوقكت وصلاربخ ف ليعفءاسدةولعافلا م ماى كلددرط الوهم“ ءاهن الهفمالديلعفلاعضوم 0

 بحوأ ضم الامهتس ام ماظأ منيع دصان اكو ىدارملاح وشكمن: سدةالوقب * برطضااذااميحوبلقلا (|'
 هتايحدب رأ ىور وةيطما |ءام او ه4 لمىنردعد نأ نومه نعول :هتدارأ عمات و مءاسسا و || :

 00 ىدسالاديز نت يمكن بابلا قدشنأو* 007

 لصالاو مئاعدللفارفزكلو * لتفالوتومريفاماذخماعن ١
 *|هكارتلبا نماهك ارت*ةلمك هتلءواماذح عن 8 ظفالانءالدبو لعفلا عضومءاعن عضوهيفدهاشلا"

 ورع نئدعن مخ كلاهتاخاٌو مو اور كرا ا ا اركدتم ادهلوشب * 2 هريسفت ص دقو

 نمنيباسنلا ضعي معزامفءاذحو نعل امحاهورضمامصعتمناكوتكر ذم نيدعزخ ندسأن متيمكلاو

 نيوتقمالو نيتيم .ريغاما ذح عن :|كلدلاققع تيبكلا ل اقفمهلااومسنت او نملاباو قع .زرخنيدسأدلو 6

 نمبلانممهريغملانبمسقنمو هرم نم مهلدسال نيقرافمن كلا 03

 ىناودعل اعممصالا ىناباءلا فدشنآ او * ||

 ضرالاةيحاؤاكن * اود_ءنمىملارذع

 رافع د أوق)

 لاق (خلا ىدحل
 ركذأ انا فاريسلا
 هيداربام ول اريذ_ءلصأ

 لعفلاو هانعم ف دكشما

 برعلا لوتتهلصانلا

 نالف نم تك ردعل نم

 ني وحو ىلع رسسفيو
 قف ردعت نمامهد_حأ

 نمر ذل ودانإ ىلام>ا

 هيتأن اهثاردع ىرك ذب

 كلملخ نم كرذع لوقو

 امهدح أن يهجو ىلع جرد
 ىلا محا ىف ىرذ_عل نم
 هر _عىلرك ذي ناو هانإ

 0 رخ الاو هستأنامث

 ءانأ 5 هرددغ رك د

 لدقف ردعءقف اوفلتخاو

 ريد_قوداقكر ذاع وه

 وه ل.ءقوملعوملاعو

 ردصملا قعع لعق ا ْ

 هأ مهضعن هقعصو

 9 ,رطذ و راصتخاب



 ظ الات كلذ ناك ام متو لعفلا راه لق

 ظ ا وةسيدلا فرش ل_عافلا ىلع بارلا اذ_هىفافوطمنوكي ام باب اذه )|

 كان كلوقكلذو ( لوعفملا ىلع ثوكيو هلا رمشملا عوفر 1اًده_صنوكامو لوعفملا ْ ظ

 0 (كلاتإ تلقةتتلاىفرمضملا لعافلا تينع نان لمفت نأ كفن كان ا تل

 ”لانا تلقت حت فرمشملا مسالا ىلعهسةاجسو كاس مح لانا تاق ثلثا كفن تنأ ٍ

 تاق ةوأ كل ا هسده.ق ىلع كادي و 6 وهو خبتو ف ل-عافل ارعضملا سءالاديرت كفي ا كادي وهلوق (

 وو

 قن وكيع وف ةرسملا ند

 بوصنملاو ةمالعربغن ةينلا
 دقو ةمالعد الانوكال

 ىسالاعوفر-ملا ف عقب
 تاقاذااك لاوحالا ضعب

 || تفصواذ اكن الّو_سح أ ثصنلاناك غنف َتنألو_ةتىتحاصبقنككتف:تهذا |  زكنأ هددت ىلع
 ؤ 0 ادخل نم 0 0 فلا لفي | 2 كلل ْ ي - 1 . م ع -ٍ > .٠ ا 5| سأ١لاو /طات اق
 0 ١ ٍْ الا عوفرملا ف نسم لاسعا

 0 2 را الا لع فاشل تاج نان ع اعيجامهيفتي ا

 5 د

 كاراملا تاق زو تن كانإ !ٌتاقناف ديزوتنأ هذا لوفتى ىح اسصيبقناكدي وبهذا ٍ

 كانتانكتأ ار تاقولك ل غور تلارمذملا ىلع تاشنا ون وصنملا لع ه-تج تش

 نارا ل هود ملال ادنزو ٌكاَدَتاَق 2 ارت زاعس دو تنأ

 سنو انيثنأ يرق كلذ و رع دمأ اىالإ رمضملاع وو ردم ىلع فاطعنالو ردات وصنخم لا ىلع

 اد_كون سفنا|تاعحو

 هنأف تح رخى ري_ىذلل ادداس) ظ دير

 ه* صو ل-

 ١ دمتم إبق ايرقتت 3 هل كانإ سكنا ل عفلا نام-هوّ

 امسفن: ىهتحرخ تاقاذاف
 فاعلا وديك و اجا مع

 ةهلزختملاهذ سب

 راصتخاب هأ

 ءاضصو

 هنأ اديز كان!لوقتنأزو ال هنأ ل_عاو #2 هد: ا ذكبرعلاّنأمسعزواب وصنمءاند نأ

 1 ٌتدرأ اذا ل عفت أكلذكو رادس اووأراد+لانملوقتىحرادطلاكسأر لوقت نأزو<ال

 نءورع نناودءٌّقرفت نمناك امغصو + هتلعكه داء و هل قب ركى د. نورع تيب قدهاش ااكهيفدهاشلا

 ضع ىلع مهمضحد ىد و مدع ”داسةرث كادالمل افوهتزعووهترثك عمدالبلا ىفوتتشت ونال. سدق نيدورم

 مهتزعو مهترشككل مهنم قد اوذاكى أ ض رالاةمحاوناك هلوقو مهنم قرذعد ن مو امهاعف ىف مهرذعد نملوةمف

 ير ةنلا قرم لمافلا لئافوطعمتو كام بان اذه هرج تبا قدشنأو* ةركشملا هيلا نم قتاك

 : ْ دما سقت عملادبعوتنأ كانا

 افا عف ةراازوح و جيسللادبعو كسفنرذح ردت يا لم عيسملا دبع فاطم هيفدها شا

 . ىلا كيل ةلخ ىلع تسلفدصمملا رقت اللوق, .لطخألا عمهلبا قدزرفلا اذ_م بطاخع* عسملاه.عو تأ

 مهل كنلخادمو ىراصنلا



 هع 5ع -

 ا لعفت نأ لح أن نموأ ل عفت أ ةفاع ظعأ كانإدب «رثلعة:نأ كانإ تاقاذاف لفلاو ان

 اور انتصر اللد سلو الا مدلاىلإهمشنأد رالكتالذاعا ٠
 ٠ اذهزاح أ قد«! ى أن اَنَأ را ْنأف زاحاك ز زاد الا نمدي ريدسالا كانإتلق 1 ٠

 | (ليوط)
 ل

 رعشف تببلا 1

 تااجمشااوءاعدرمشلا ىلا » هتأفءار#ملا كان كانإ

 || 'لانإلاكال_-رتأوللماخنا لاك ءاَرملا تت |لاقفرت ؟العف كانإد_ رضا كان! لامهناك | ٠
 طخدقل هلوق) | : : 0 ا 3 : 5

 طقس(تدبلا يور
 ىاعتبامو تبلا اذه

 0 27 6-75- هنا همس -
 ٍ لوقباسارعأ عمس هنأ لماما نع م-متأال ن مى حو ةرور ف اكل هذهنآل هفنعأ ك سفن 0

 ] تالا وءاناقّيمتسلا لجرلا غلباذا ||

 | اذهكلوقكلذو 4« للزجاج مهمالكق هناك رتفلابتلا ا 1
 ملاذكوانيديأبىتلا طل

 مظنو د هاوشلا تحاص

 هنكلو) اذكه طخلا حسد ا

 ىف هترا كل كذا ركذمال | !
 مهوأالورك ذيلو مهمالك ْ ناكالو هانا مهلا _.عتساو مهمالك ىف كلذةرث كلر 8 رك ذيالهنكاو ةسمرايدرك ذا لاقت 7 1

 . مهلامتسا ةرثك] كناعز (ليوط) هراهظا لمتست لو كاذ لبقرامدلارك ذ نم هذ 1
 همك همدعق (لاءأنأ 8 2 0 1

 1 5 )ع 7 هلصافم نعمت لاطخ هم 2 هتانعرالو كور طخ دف
 عك رم

 | لزال ار كرو ةسراوذوهور_عاشلا لوق كلذ نمو نئاعنْم اع لا 3
 ا إ 02 . رابدلاو 0

 ) مس]

 و 5 داق ع ل

 رع ءالو معاهم ىرتالو 2 ةفعاسُمىذِإَةسراند

 ا

 ٍ تانلاة دسار 7

 بااحسئللوءاعدرشلاىلا * هناقءارملا كانا كابا (ُ

 كاناوءارملاو  كانامزاكلا ف فورغملاوتر ورضى طعلا فرح طظاقسإ عم كابادعي ءارا ب صن هيقدهاشلا !ٍ 3

 اوصنمءارملانوكهنأز وك و هب ومدس هندبام لعدسألا ك سفن قت اروحالا دسألا كانإز ,وحالودس الاو ش
 الوءفم نوكنازوح و !ذهىلعةرورضهبف نوكمالفءارملاب نحت كانالوهن اك كاباهيلعلدلءفرامضأ 5 ٠
 عضو من ىراتنا كظعأ كابا ديرباذ <لءفتنأ كابا تلقاذا هيف تامعامونأب اهي شترحلا فرح هم فذ ف هل

 لعفلا هنمفذعئئاذههدج ربا فد ناو * هيفةحالااومالكلاىةفلاخلاءارملاو هعضومءارملا || '

 دمرلاىتلوهسا 0 ٍ 1

 برعالو ماهل ثمىرالو + انفعاست ىذا ةتيمراد ١

 ةيمرابدرك ذأءريدقتو فذعف فهل الدءد_ةتاع تماقو هلامعتسا كر لمفرامضاةيمراب» بصن هسيفدهاشلا

 مت و هرورخءادنااريغقةيموخرو ان'دعاستو دب رئام لعاتدتاوناءفعاستىنعمو اهنعأو

 ةدموأيم



 هناك هلوق )

 عدر لاذ ةارأ

 دع بونأ لاق (لا

 ءاوق عد رنوكي نأزودعو
 لاق هناك للطأا ئم الدب
 ءاوق عد ر ةلءا _هأجاهو

 ا ةمسناكلل ندع تددلا ىف هلوقو

 (جلا)ةيسماكلابعور
 لاق هناك ىاريسلا لاك

 ىّوعي وهو ةورآراد تلد

 عدر َق ريسسسفملا

 لس* هنال ءاوق

 ها لدا

 ةركل اعز الوزك ذو كلاعزالو مهل قاده موأالو هات مع الورمخأ ا

 1 00 ءاالوةّكل :نمو هْعَر نعمان هنأ ةلاح ,مىراسع هلالدةسالومانا مهلا عتسا :

 هن اك مالكلا نم كلذ ل ةناك امللءفلارك ذ ربو للعتسساو مهمالكى رك دقلثماذ-هفأ

 نيترلا مو كتاسعزالو ىر ىرجأف ءازإ مهلاعتسساةرثكل فذ فرسه شب كترتالو |

 ٌّس لاك اكو ها ارقد در روتاتنإ انثىلامهالاكل اق هن اكار ,ةوام هالك لوق وعد 1

 ا رىأن اا 1

)١55( 

 ْئنلك تثاىأرح ةمتشالو يد لكواذ هالوئ لك مهاوقكلدن 9 ارغوامهاك ىف طعأ لاف

22 

 هاه هنأ 17 ةيلدتسهلا و كد 5 ذاملالد-ه:لعفلا 55 كرو رح ةمشالو مآ ى

 | ميس) "لانا هممرادل ل اكرابدلا عفرين مبرعلا نمو

 . للطلاةنونكملا لع 00 يي هد اوعى 1س نءكيلقداعا

 لد هوامراس كح ص هيٌتارمهخملا عد اوفر

 ٌِ الشو برعلان عهن ورب نك .هانعمس مشأامواذ ىلع مقرب روهوأ عبرا ذدارأ ل اك

 عبس
 دالك لقمدلا نة تف عام د# اللطا|ورادلا هرمومأ| فرعت له

 ال ءلاووهالا رت ةمدسداكسلاب دلع م ياهاو ىلهادا ةور-آراد

 تايلاقدشناو وب

 راطلاهنونكلاكءاوهأجاهو * ءدئاوع ىلسوم كيلقداتعا

 لضخ هوامراسز اريح لكو * ه.تارصعملا عاذأءاوق عمر

 ولو هيلعلادلا لاطلل ورك دنممدقتالكلدزاح وعدر كادردق:ل اوادويمراعض اىلععبرلا عفره.فدهاشلا

 اهرابدرات اى !ترظناملفةأرملا هذه ىللس بح نءتولس تنك ةلوقن* امسح ناكلرك ذأو ىنءأ لعسصن

 اذاىثلاتننك لاقد هنوصم ااهاصأو:روتسملاةنونك1اوكرحجاهىنعمو اهن> ىلةدواعفاهترك ذةريغتم

 ةعاذاهئمو ريغف قرف عاذ اىنءمورفقلا عل اولزنملا عد رلاو هتمفخ اوهيرتس اذا ئسغن ىف هتنذك اوهتئص

 ار جلل دلل تعاعراطمالا #4 -تلا اوهيريغىآحاررلا اه ورطملاتاود-اكم اتارصصعللاو |

 رزغل!لضحلا اوكلذاناريلاك هلم ف همزالوهءلءدرطعددزاناص« نار ادارأو +بلعترذ اعحا رلاوهنم

 هلثمقداءاقدشناو

 اللا لفمصلا نفح تفرع * الإطااو رادلامسر مولا فزع: له

0 3 0 0 3 



)155( 

 عد رس 0 رج أن اودو رعاشلالوقلذ نمو ا اذا .تالاربخ

 لسا م عب انرلاوأ د كلام رسب دعاوف 5 0 ١

 أ 1 م رك ش 53

 نمالدب راصف هنا لاق نيحسهأ ىلع لوجتهنأ ب طاخنلال_ءلو مالكلا فدان بولاسمتساةرثكلا| ٠

 م

 (رفاو) ىاطقلالوقكلذأ| ٠
 ”بوص هس

 اعابسلا هعرصمو همد نع 5 ا

 ظفاحتوا «عمزتلن الزغلاووهلل !ىعرتىنعموهنيعب عضومةيسناكبلاو ةلخامتدحاو ف وسلا نوفج يشأ

 ةعر بأن يرمل بابل قدشت أو * ءاسنلاةراغملزغلاوامهلع

 الها متي ارلاوأ *
 ا مع امها رلاوأ كلامىح يس هي دعاوفلاوامل نال هل قام ةيلعل دلع ةراهذ أ. لهسأ ب صن هيفد- هاشلا

 كيلعلهسأ نكن هر دق, هن ١ وماسربغو كاع نرحالا ه2 الاف هن اكف امهدحأ نامت اىلاخ خاداهل يعم

 ارلاوامم عضومارهشنانر أ ْن لا ةلعواذد لثمن الطب نيب دقو

 كلام ى>رس هدع اوذ

 ىاطقلل بانا فد ثنأ 5 * ضراالا ن مفرش اى ىهيةوبر عج

 اعامسلا هع - ص مؤ 4مد ىلع دب 4 :ةدامصق هيضتدت ترك 5

 هيقتتنت درك ردقتلاو ثا | اردص قاقرك دز ,ىرحالا 9-4 اوااراع | ىلععاءسلا بصن4 هيفدهاشلا 0

 نال هز احأو هيف هلوأتامف طاغو تدءا ادردقو هب وييسر دعت اذه هعرصمو 4د ىلععامسأ !تعفاووهتقفاو : ! ٍق 1

 نالءدنعارش تقفاودب ارب وو رعهدنعوادب ز تقفاوكا اوقك مالك !ماغدع نوكماغاىناءملاىلعلملا ||

 ناضعمل هريغال هرعش دن : وس ريغدنءزخ ار ع ءدلاعوا بز تقف اوتلقولو ورم هدنعو هلوق ىف عد ىنعم ا

 َّق ل اورض عضوم :رحشلا نأ وءسلةلاو ىنعملا لع لومحارخ النود مالكم |

 رعلان عاده د21 0 عمةرورضرعشلا راح ماغلا عم ىندملا ىلع مالكا فلم ازاحاذاف هربغ

 هب ورب ومدسربغو مهتعهلهعباورو

 اعام ىلا هعرصمقوف تغلأف 7 هس

 0 , 0 ا 20
 | يضتئرامو ت رهط أ امر غْث سف:ىفىذلافتدصن اداوترهظأام كسفنفىذلافّتءفراذافأ] .

 ٍ كوكا عسوأ كءاروو ما اريحاو تن اهراهظا كورتملا لعفلاراهذ! ىلع /ءاسلا اذ هىف 0

 ْ لعدن أ نمهَج رك نأديرتتناغ هّنناتلقنيح كن "الكل سوو كلاب ٌتيصناماو 3

 || هتيصنف كلريخوهامفلثداو هنا تاقثلت كى عملا كاذ ىلع هلم كت اكل لنا لاعتو رسآىف |
 || لعفلا اوفذحو بستن كا دافرح ؟سأ ىلع امه كنه ما هكتلقاذاك أت فرعدةكناالا|

 200 ملا 0 0 1

 تدرااناادصاوا م !تالفانهدن اهلوقكلذريظنو تار توعاجل ل او كلام_->-ت وا هلوق

 ْ لؤالا كا لدم لاذ ترك ذامتافلعفلاراهظا همف كازو عاذ_هّنأالاادصاتا سعأتأو هنا 7

 1| 3 1 5 ا ٍ
 : لعءمو ل را ا موفدك فذدق للملا ةلزنعراص ىت> مومالكى ف رك فقد الدب 3

 اوهتنا هلوق)

 كءاروو مكلاريخ

 نيد وحلل(ملاكل عسوأ

 هذهىف بصنلاهمح وىف

 الولد واهأ ةثالثةلثمالا

 ثاذللا ل ملذناو هبوسس
 لاكر اه كبحت
 نكياوهتناهانعم كاسكلا

 هركذأو مكلااريخ ءاهتنالا

 هنماس رقالوقلاقوءارغلا

 اونم اف ىلاعتهلوقىفلامتف

 لصتم اريخ نامكلاربخ

 كلذ ىلع لدةساو سهال أد

 ريخ وه هللا فدا لوقنانا

 لص ووهامفذح اذافكل

 همصغق هملالعفلا

 ندم اصخنم ها

 ىف اريسسلا
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 (فيضخ) ١ تابقرلانءاوهو هلوقدلثمو ||
3000 

 مط سأل قراغم قاهلو 07 تاماث اواهارت نأ

 ' دق عايسسلاوتطلاَنأ معد _ةفاهارت نل لاقو را وأ

 نالوةكلذلثو ىنعملا فامهدعبام ىلء المشد ةامسهنأو ةققاوملاوةن ورا فالد |

 عامر 5 0
 ظ اهماعاواهفاهلاوْحأ « اهلهأاهباّصرأت رت ذت

 (طيس) ١ ليلخلامعزامفكلذلثمو 1 ذتلاىفاواخددقمامع الاو لاو الانآل ||
 هحج 7

 راع مأاهتعشب ا 0 ده رولا ماجا ىعناذا

 ١ ا 1 و ماما دسك دي عتاد فلا ف رع ىعفلاوا لملك لاق 0 0

 لوقوهو ليلا لوقاضد كلذ لئمو رادع مأىنركذف كح هلاق هن اكرانعمأ لعهنم فرع

 ْ هَ اسفدديرب وهلأ بأ نمَم ول .رآلأ لاق نيح هن ال ارعامإ واديزامإَل كر و رع ىنأ 07

 ْ ىذلا اذه عج قو هيفهرهظأءاشنإو ارعوأ ادءزو قفووأ ارعوأ ادنز هلءح امال |لاو

 : 1 ع هدأآ
 كلذل مو كلارا لئاسو ب ةمدلاف رد ال لءفلارك ذب ملف قدك اءاشنإو 2 ا

 هيلععامسللات ةقاوفهلطت تادف اه الوتدقفةرقب فصو*ءاوروهلقنامف مهب نأ نم قثوأ هب وم.سو

 تايقرلا نبسدقل اما ا فد ثنأ و *

 ابيطسأرلاقرافمفاهلو * الاتامأتولواهارتنلا

 هكا كادخ طنا ملعتامأتولواهارتن ا لاقاملهن الدتلدكهتلعو هل ,ةىذلا ىف دها كلاكه مهدهاشلا

 قرفوق رف :اهد> اوءاصخ ن.قورفلاسأرلا قرافمو اميطسأرلاقرافم اهل تدرالا ا هارتنا لاو هناك

 1 : ةئيق نيورمل باما!ىفدشن أ و*

 اهءاعاوامءاهلاوخأ * ايد اسرتك َُ

 | 0 هلوقب دق مالكلان العاج ان مهدنع زاحاذهولءةرامضا,ما.عالاولاوخالا بصن ه.فدها 1

 اة لع الابص 0 واهلاوأ ترك ديلا هن كفك ذتل ا ىتعمىلعهدعرام ل>مث اهله أ اماضرأ

 ' بأمل اقدشن ًاو* دعب ىلعزامل بطل اوعامسلا هيلعسصنام

 راعمأاهتعتسرغتولو * ىندهؤرولا داما ىنغتاذا

 ىف لقد "كف بعنمكاذت 0 لافامل هبال هل قام 4ملعل درمبضم لعف ىلع :راعم أل مح قدهاشلا

 ' قرولاريسفتمدقتدقورامع مأ رك ذذ
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 (زحد) : ناموا رعاشلالوق
- 

 اَمَعصّتلا عصا َتاوعت الا 1-3 امدقلا+ تاما ا

 د امزِمْضاَرومَح ندرك ناو ٠ دع ا

 مالكلا لمد هَ اسما 5 هللامانههمدقلا أ معدد ”ال َءاصّشلاو َناوعف "لاس | :

 ل وط) رد نب سو ل مهضعبداشنا ادهلس ةللاسماب ادع

 فدا ار ةديقلا فخ بتقاهي 7-0 ا و اهادياهالجر داون ٠

 اذنك (سع ب 110 ايتن ثرمل مهنسبل شاد |
 ع وطال هءالاف 2 وللا عطلان طبتعو 5 ةموصالع ءراضن زيدل :

--, 2 - 

راض هكببأ لاق اك ةملاسمانأمدَشلا ف ناك اكد دلي رسبت كيقن لمت[ ا
 مانام تاع طقسو ع ع

 ادده ةيسنداسالافو |

 دهب رواسمىلارعشلا ش حمد اافدقنأو * " |

 دهاوشلاقو ىسعلا امعجشل اعاصخل اوناوعفالا 4 امدقلاهنمتاي1لاملاسدق 0

 حال هتسن * امزرضازومض نينرقتاذو *
 ملع امدقلا +همتارحلا اسد لاقامل هالو :دا موج ءاسه سر اموجاستلاوناوجتالا 1
 الجر فصو* ناومفالامدسقلا تملا .لاقدأ "كفرخ الا هللاسدقف ايش لاسام نال تارلل هااسمدتلانا |

 نمبرضعاصصنلاو ىعاف الان مرك د لاناوعفالاوامهمفرثو:ال تايماوامهدلح ظلغونيمدقلاةنوشخم ||
 اذافاهث ل ترفصتالىتل !ةقرطملاةنك بازومضلاو اهضباهتهبرضنينرقتاذولب وطاا مثل اوتابحلا , ْ

 دشنأو# ديدشلاءز رضلالاقيواهمسل جوأواهل ثم كاذوةنسملامزرضلاوا.”وهترواسناسن اهل ضرع 1
 ند نبسو الب ايلا ف 1 ا

 ط
 2و

 فدارة سهلا فلخ ب تقاهل ٍِ هسأرواهادياهالج رقهاز 3

 امس الة كرادملاوةّمحالملا ىهوةفهاولاامه بالا نيلجرلا نأ الونما اىلعالمسنيديلاعفرهيفدهاشلا ٠ ا
 ىلعنالمعف نديل نود مان يغ مالكم انالاذهزا او>ىف هب ومدس طاغدقو ةقباسملاوريسلاة لص اوما ناديلا 1 ١
 امهضعب لعف سامتلا تند, دقوا مها نانقحالل | نيديلل ناتعبانتل امه الن يلح رللالا عصتالهقهاوملانال 5 ََ

 هدب ر ىذلاه>ولاىلااهق :وساناناو شحو رامح ف صو * هدعن ىلعهي وماسةيل !بهذامزاحكاذاف ضعس

 نم فدارلاواهفلخعوضوملابتقلاكو هفلحرلارخ وم ىهوا نم ميقا عضوم ف هسأرقءوءاهعزبو 1 ْ

 ديما بابلاقدشنأو * هفلخترصاذائثلاتفدر ||
 حاوطلا عيطتامم طتخعو * ةموصخلنعراضدل زكري 0 ١

 هؤاكبب حي هيكبد ايك ان نأ لع ديرب كميل لامه اكهلبقام هيلع لد لءفرامضا. عراضلا مف ريجاتا 1

 ايساومو هلا ارصان مولظا ا ةطا مق ناك هنأ ف صو* جاتع طسخوه_ءوصانع راض كمل لاق هل دب "اك هيلع :

 ترض طاشخالا لصأو فورعملا بااطلا طنخل او مضاخئ اريلذلاعراضلاو هلءالضفمجاتخلارقفلا |

 بلطف هباتيهذاذ انودسسلا هتجاطألا 7 كإ مو بهذت عيطت ىنعمو ل ,الاهفلعتفا هةروطقسل لءالارصشلا |

 نعو لح لقاك دان نزلا ف ذح ىلع هممت هصطم مج هنالح هيا هتكياماوقزرلا ْ

 ها 01 ٠

 ( لوا هيوسس - 9) 0
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 (رفاد) ا ١ ىلالكتلازب زعلا دمعلوق كلذ نمو

 اليبسأ م انمعو تانحو ا مهلن اصلا اندحو

 بصتا# ةازسملا ل . الا لم ءازجلا ىلع عملا فلاش تان ولالا |
 (زجب) ١ ْ لافو زال عاسلا

 ناو 8 دو و 5ع

 ىداغتلملك هافردف 6 ىداولاتاودعدلالا نأ

 1 داوسلا كلا سجال 5

 اقسم همفذ 0 تاس ل 0 .: ئ 5

 0 زومعالو هلوق)

 ظ | لاف (حلا هايخ
 هدقفاو نعم ىف لخ اد عابسلانأل اعابتلاهعرصمو همد ىلع« ةفاوتلزنع سلو اريح | اذ_هزوحام ا ىفاريسلا

 0000000 1 الو ج نوككالرششلاو ريدلاو . هعرتصم ىلع عابسسلا تقفاو لاه مناك || .امماسم الاثال نع الاف
 دير 1 1 - 1 2 ١ صأىلا روهأملاةوس

 ىف ةوقوإ_فهثدح
 كو رامكدالا

 ا 1 1 مر ا ا

 2 15 ٠ 3 2 0-3 هم ءام ٠ 2 7 55 اك - ا

 الآل وة:نأز وعغدفقو ارخ تدصاد_ق هل و0 اريخ تيبهتنال او: نأ عسيطتسمتال ا

 و دوو 0 1 1 1
 ديرب كمل ل_ئمو ور-عوأ ديز لاقف مهلا اذ_هنمهلل بقهنااكورعاّمإو ديزاَمِإَلحَر

 هدهد وو2 ل عود

 00 ”مهدالو أل :ةنيكم لا ا

9 

 ها هريغل سدا

0 

 ّع 0 عف ةرام ْ
ْ 

 ١ || كلوقشلذو 6 ىهنلاورصالاريغف هراهظإ لورا لعفلارامعشإ ىلعبصتنامباياذهو ْ

 باملا فدشنأو *
 ا ا » اس يل ل اصلا ادجو 0 ١

 انيعو تانح مهلا دجوردقتلاو مدقتاك ل -_هفرامض ا اممصقو ىنعملا ىلعنيعلاوتاذمل لح هيفدهاشلا

 نادح ب ولاىف ال اخ راحو قاع لعءار 1| بصن ولو بدءا !سلسلا ليدسلاس !اواليبسلس

 ا بابل قدشنأو *

 ىداغ ثلملك هفوح و * ىداولا تاينح هلالا أ

 # داولاكلاح محال 3

 احم نا لع ىداغ تلملك ىداولا تامنج هلالا قس لام أ ال ىلا ىلع ميمو سشج أ لكعفي :ر4فدهاشلا

 . كلذو داوسلاه +_كاثكلاجلاو دعرلاتوصدن دشل ا ش>الاو شجأ لك اهاقسلاو هن اكف امك

 ل واسم هيماقأ اذا عضوملا ثلأ لاقت و سيدا, اداارطلا نمثلملاورطالهقلخأ

 امقس هلت اصحاذا كتيقسأو هل سد ها اهتلوان اداءأم كتيقس

. 7 .- 0 

 هيدحا



 اا
0 
 1 ا

 1 م2

2 
7 

 ريق
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 | مهن الو ءانإمسهلامتسا ةرثكل لعفلا اوفذح ادئازفمهرد هنذخأو |ًدعاصفم_هرد هنذْخ

 0 0 4 1 5-0 5 2 4 22-1 0 1 . ١

 || مسالا عضوم ىف نوكمالو هغصون ال انعبق ناكدعاص» هد تلنرا ءابلا ىلع نوع نأ اونمأ|

 | كن الدعاصولوفتنأن والو ادعاصَس هذفوأ ا دعاصُيُعلا دازفمهردهنذسخألاقهت"ك || ٠
 3 د 0 0 . 35 1 1 . 0 0 : 1

 دأب تريخأ كذكلو ا ومهردب كلو مك« دان عد عاص عم مسه ردإا نأ ريت نأدب راالاا ٠

 داولامزلا لو ىنعملا اذهابيفدرُتلواولاف شتا الكيد هدأ شَتوَرقمالوأهتلعفس نعل || ٠

 كان انَتلقامعا كانا برعلا لو قل عفلاب ظفللا نمالد,تراصاءّنأو لعفلا ىلع بدتن:هنأ ىعأ|

 5ع ا 8 2 5 2 و ا .. || |[

 نان مدي الفإ ديم ىلعاين.مالو أد ةممالواري-> سل ادي زنأ ل_عدقهبا,هراهظإ نعاونغتساو | 3

 م دعو

8 

 | ىف نك لور عودي زب ثررهتلفاذا كنا ىرتالا ركتالاد_هامهدانوك نآس

 لوقت ءافلا ةلزئسمو ديزيودازنملديك_عاصو ديزد»ب ورعب ترم كن لع اداذهأ] ٠

 : أ نورمملا لعفلا ىلع ىبتلاوه"الاريغ ىف بصتنامو مهمالكى ف رثك أداها نأآلإ اًدعاصمأ] ٠
 هيد>لوقتنا ندع أ 2 1 : ى 7 1 راب -ِ و 0

 3 هللا ءاشنإءادستلا بان ىف اهارتس ةلعهلذدي زانامأو هلك ءادلاو هللادعان كلوقوراهظإ اا ٠

 ٠ لاق هناك لعفلاب ظفللا نمالدباتراصو مالكلا فاذه مهلامتساةرثكل لع فلا اوفذسحأأ| |
 0 0 5 2 و و 2 ّ
 كلدبامتو هدب ربل ذأ لعتالفان تاقاداكت ال اهنمالدباتراصو#ءرآف دك هللادعديرأاب| 1

 أ برعلالوقٌكلذ نمو لعسفلاب ظفللا نمالد:ىأوانأوان راصولعفلا اوفذح مبتكلو ىنعأ | ٠

 ١ لمّتساو مهمالكق رثكه نكلواّد زد َبتنأْنَموق ىلعمنأ سنو معو اديزتنأ نم |

 أ نوكءالو ٌتنأالو ْنَمىلعادي زلم لو سال اذار_عمّتنأنملاق هن اك لعسفلا ىلءّنوكت | ١

 |( ليلقكلذو عفرتمهضعب و اًيذاَرك اذَتنْنَفلاكدي زانأ اقام هن اكاياوجالإ ادب تن ص 3
 || نمسح[ لعفلا مهلسعإنئالعقرلاٌلةامغإو ديز كرك وأ لك تنأ نملك هناك | :
 اكان لتس مدلكلاةعس لعزوس هنكل وهي سلسل وكم ّ

 نم مهنملئاقلا لوقف ريغ نعل 2 رلانولأسي 1
 تا ديان لاقىذلا ماكي هناك اديز َّتنأ

ْ 

 | كَنإ ىَر طال + رالوقتا كح اديز تن أن مهل بقندي زانأ لاقت ىذلاةلزسع ىدنع ََ
 أ الجر رك ذي مهمالجرانعم» اذهاهللاقيىاةلزتعىدنعتن أ ىأ قاد ل-عان _

 أ برعلا لوف كلذ نمو اًنالفّتنأن مل حرا كانززكن# متكاسل جرا لافت

 تافول هلوق)

 ناكمه در دي هن د

 قاريسلالاق(حلااسبق

 ادعاصن الدعاصفمهردب

 فاطعت نأ نسدعالو تع

 توعنملاالا مهردلا ىلع
 هضعب فطعنال نُهلان الو

 لو-ةثال ءافاان ضعد ىلع

 قئادفمهردببوثلاتذخأ

 اضوعهتلج عفت نملا نال
 مدقت الف عسبملان ع

 امعاو ضع ىلع4_ عد

 واولا فطصد

 مج
 راصتخا ها



 تنأامأ هلوق)

 تقالطنا اًتلطنم
 قفثا ( ملا كعم

 نويرصبلاو نويفوكلا
 لدقلا فدح نرجو لع
 قاوفلتخاو هوكتوادهىف

 نولوقب نوءفوكلاف ىنعملا

 نأىاعت هلوق نؤوام< و

 هن االا امهادحالضت

 نولو.ةي نوير مهب او هبلع
 لسلاح لعل
 اقاطنم تنك نال ىأ

 اهوهسشو ك_عمقلطنأ

 ىدسا|ىناثلان الج الوذاب

 ءاغلا لو دزاح لؤإلاب

 هللا تاوالا
 قاريسسلانم

 نيساسعلا) رسعاشاالاعو هعمٌتيهذاسهاذدي زاَمآأو كعم ٌتقلطنااًكاطْنمَّتنأامَأ |

 (ساد رم ْ

 04 ْ ا ٍ ف 5 هاى 2 1

 عنقك ١ اهدعن ودق وتنادعد ! مسالا او ورك دين أ م_هدنعاصمقناك الفرلذم سدأاعهيشام ٍ
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 (ةاقد)
 و )« و759 5-

 0 2 رقتاذ تنأامأةارشابأ

 نهاضوع نوكنلاهباو فسح نهارك تمزاودسك ودااام ال تأ هاعاف ْ

 مهلوقام موز ىفّْنَألثمو فاصلاو ةقداّرلا فاضوعفلالاو هاهلا تناك اك لعسفلا باهذ

 اهوهش امنومزلمفامارث [نولوةداونك ذاه.فاومزلب نأ ىرحأ اذهو اضوعاماهومزلافآلامإ |
|1 - 0 : 5 - 0 
 وك داشوهاما و هل_ثمسلل ناك نإ ولعفماناك نإقمالل ا او ناعفمل قتان ودل نم مزلد اما

<2 

 كعم قلن انافاقلطنم ترص اولاك مهن اكراص ىتحلعسفلا ىلع ولج اذ لوقي هللا دمعك |
 ا وحدو ناعم 2 .٠

 لعفلااهءهمفددالذاتأ الإ عضوملا انفاضد أ اهانعمىقذاو عضوملا اذهىفذا قعمىفامم ال 3
 ا 6 1 3 ا ةحوتفملا نأ ن إو نأ ىععوه

 ١ | ةازاعلل ىتاانإىنعمابف
 امناثقلطن اقلطنم تنك مإ تاق ع فلا َترهظ أ ناف اديزتنأٌنَمَفو ءادنلا ف كلذ |

 مهكر ةلزئعاطفاسراص يح هراهظإ كورملارمشملا نمهن' الرمضملا لعفلا اهدعد رك دي الامأو

 ثرثك امن 'الءراهظإمزبلاك انههزوحال لعفلا ٌقْذ_ةٌتقلطنااهقاطنم بنك ندي رث
 0 ِ را 0 2 ه هو :
 فرح لكس يلهنأأ5 اذكه فرح لكس لو لتس | لدلاك تراص ىتح تاعمساو مه مالك ىف

 - ا يي ا لل م
 امأنملعفل | اوذذ_ككلذك فافكساللو هنرثكلاذه اوقدح مهن وكم مل هلزمع

 ةراكلاذاوفذح مهنكل ودرلغلعفتال تنك نإ اذهُلءْفا لوقي هن اكةالامإ مهلوقُكلذلثمو

 ىتاتنإوالهأو احم مهلوةكلذنمو اذ_مهنعاونغّتساىتاوفرضتودانإمهلامعتسا |
 ١ || ىأساطرقلا َتلقفامهَسدِدسِهَس أر لحرةلزنعدنأ منيح لءلخلا معزو راهلاوليللا ل هأف | مو داع 6

 7١ ]|| سانعلىهلاومالاريغقيراهظا كورثملا لعفلارامضا لعسصتتنام بااذههتجرتبافدشنأو *

 ِْ ْ سادرم نا

 عيضلا مهلك أت ىوقاذ * رفناذتنأامأ ةشارخاأ ْ

 اضوعن الةمزالامتلم>و ناك تفذفرفن اذت نكن الردقتلاوناكرامض ا ىلدرفن اذ لج «بفدهاشلا

 بهذمىلع اذهتإع تادندقو ام الااوحءافلاتلخدكلذلو طرعشلا مالكم اىنءمواهدع لعفلا فذح نم

 انوروفومىوقناذازب زعموقلارينكت ل ناىأةدي دشل ا ةنسلا نه عسب هضلاو تكل اباتكى هيومدس

 نونسلامهكل متم
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 ىفسادقىأس اطرقلا تاق هّمهسَسنَأنِإ و يا ا ا را ْ

 ىأالشاواَمَحْمَتلَقفا صابلاطوأناكمىلا ادصاقالجر ّتدأرامتاف ساطرقلاب هوقو 1

 || كدالب ٌتَمحَر نمالدب راص 0 واسم ُنَذَّتكردأ ظ 1

 | لاقاذاف آله ك بوله لها ,هدارلالوقب و ردخ ا نمالد ردت امثآعأو ظ 1

 ظ اذاله“ الاكولوقد وهفال_هأّكد ولاقاذاو الفأ وكبامح ع املك "يناله أوك وأ

 | امناو ىتتحولاذه4لاقب نةئىدنعتن[لوقتامنافَّتددراذاف ٌةعسلاو حلا كلدنعناك

 لت عفرب نم منمو اسد تلقاك يحرم َتافامد_هب نعت ن ميبتلكلسب تما ب

 (ليوط) ى ود !ليفط لافو ري وه درع 175

ص لف ورعملا سل 2 هلوقةبسقتلا توُمَم سهلادو
 لوقت وهلوسق) بحر

 ال-هأو كنودارلا
 وألاق (ملااله--و

 4 ريدة: مالكلا ادهدمءس

 (لبوط) دوس .”الاونأ لاق و بحصوله انما

 قضم كيداو بح الأ « اًحملاك هلاناوت تعحاذا

 : نسال ةظمل حف راسم ةثالث ىلعءاممالا فى :ر ع لعفلا نكت 1 دام ف

 لوخدملا 1لافاذالخد | 0 ا
 درفالهأو ا.سصهملع | نسحال ىذلا لعفلاامأ هراهظإ ةلورتمرمدم لعفو هراهظإ لمد رمشم لعفو هرامضإا]

 هناك الهأوك.ولوةبف || نم هّديالفادب زلوقتف لاب رطعلو برس ذفنكيل ل جر ىلا َىَمْنتْن أ ءفءراعضإل
 ِء -: جي ا ل ا 0

 ال_هاوامح صح كبولاف | لعفلان مك هر جالا توتر وأ ارتب ,رضدق4لوقتوادب ز برشا لوةينأ
 نسوزوزلا ب تهاعاو' ١

 رئازلا اهب ا لخد ا كل ودون هت لإ وهسمقر رمخن ىذلا عضوم امو تادف م
|| 

 ق5 - .ه - ا

 تصأ كنا نعم ىلعروزملا 1 كورولا لي كاهل هيفرعشت ىذلا عضوم اامَأو اديز ب رضادي رتب مَصرك نيف ل-جرل اديز

 وج مج ان ا تى ن4 يام تا 4 رو رو د 0 وج بي جم 1 : نودي دج ده - ١

 تو 0-00 ءقضاف“ دا نط افظل  يعساعو 77-527 اع كو 22 3 ول 0“ 5 1 ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا 2 ا 1 مم اني حاب د 3

 ىلع لمصفالهأ كيورتازلا | : 00 0 لاماذإو اسناد عت للا | امفكلذىرتسوالهأو اح سصّرك ذءرخآىذاا بابلاىلا ةانامسق يتلا تالا 1
 تكل يتحول كنا هللاءاشتإلبشةسنا]

5 ( | 
 هارمملا هده ىدنع تبسة ل

 ا هأ 7 ل ا 0 ' ىئوتملازيفطات الا قدشتاو * |

 بح مولهأ فوردملاس ملا * هلوقةيبقنلانوميمبهسلاو

 لهأ كا نعم ىلع ادن. ءنوكم وأ بح مو لهأأ اذهربدقتلاوإ دس مرام ا ىلع بحرمو لهأ عفر4بفدهاشلا

 ةيبقنلاو .لهسوضرالا نمضفخت اامهإ_صأوهنيعن عضوموهو ب هلا ءنفدالسحر فرب * بحرمو
 بابلافدشنأو د ةعيبطلا

 " راهبات

 قيطمريغل.داو بح مال * انحرم هلااو تئداذا



 لعفلا هيقرهظنام

 مسالا هسقسم سس و

 نا هن وينس تهدم ملا

 ١ لعفلاب بوص:مواولادءدام

 ِ واولاو ىه ىثو عمى ىععاهم ال

 اعمج أم-ماف ناب راق

 اوماقأف ماهذنالا ن ادمقم
 فخأامن العم ماستم واولا

 فرحامل الواولادعبىذلا

 الان ىئتسملا ف اوا_عفاك

 حاجزا «_فلاخو اهدع

 اذ هو ةسلا دا لاق
 هن اك لعف رامضان بابلا
 تسالوّت ء:صام لاف

 | نم كلذ نا معزو ُكانأ

 لعفلا لمي الهنا لأ

 واولا[منسولوءفملا ف
 هرظناف فارسا اهدرو

 اص هأ

 اهَعْضْرَل اهلمصقو ةقانلاتك رثواو لانآو َتْعَيصامْ كوة كلذو هسفنوأسماكلوقىفهَسْقن |

 كلت اوهعملو ءذم لمص ةلاق اهل .صق عم ةسقانلا تكرتولو كد ًاعمّتءنصام ٌتدرأ امعا ا

 هود و -- - < - و : 1 1 0 هك

 ىأ هيشخلاوءاملا ىوت_ساو ليغاا عمى أ لمملاو ريس أ تازامو هب لوعقموهف ل-عقىدحدب رب

 لاقو ةسلابطلاعمىأةَسلابطلاودرملاءاجو مسلما |

 مسالا نأ ىلع كآدنو ا

 ىللعهتاجت 5 نالوا الا هيلع تلج ام ىلعرخ < "الاتلج تشن[ رام طا, تنأف ا ا

 ظ لو'الاىنعملا |
 ثوكيالام ىلعانهه مسالا ْفطْعَتا نا جلو "الا بابلا ىفاهانعكهيفواولا ىنعم ّتاراذهلب | را

 0 . 2 م 8 00 ه0 ّ 3
 هللادمعو تنأامو تسول هر لكو كن اشو ثنا كاوقكلذو لاحلك ىلعاعفرالإهدعبام ا

)١٠( 

 - 11 51 و - 31 م 5 9 ا

 ها امهءلوعفمو هعملوعفمدن ال يو مسالا همف بضتند ولعفلا4. ةرهظرام باناذه و

 و م 2 و5 03 ١ ا 1 ا

 مر
 لادبطلا نم نيد ماك.!ناكم ب مك ندا وكف

 (ليوط)
 ادت حاقالذاءاملا ن ء * قف لَناَرَك اهانإوناكو

 اصيقنإاكم كَ 0 |تاق ولكن !تع ص قلعدفلا ىلع س

 وأو تنأ تعن_دام تاقاذاف رلاع روردللا ل هان طغت نأ ميقات الَّتنأل وقت تح

 المع ارثدح م مهاعلنيف فامضالا دا ةعادق هءاون نا ىنءملاوهل.ةىدلاكم هريإ سن او بح ىح مف ةر4.ةدهاشلا

 58 5 1 2 ع 0 3
 1 كاست او*هل> نع كرد اوقيضن الفدعسل اوسحرلا كدنعى | تحس اال الا مث مماع ه.>-| ص صرح نم فرع

 مسالا هيفبصند ولدفلا هيقرمذن ام بارا ذه هتح رثبان ف

 لاسطلانمنب_تءاكلاناكم * مكس أ ىنو نأ افوكف

 . الفوكس اىب عماووكر دقتلاو عم طسوتيهبلاهلوصو ىنعم نمهمفاملعفرامض | ىلع بو لم هبقدهاشلا

 بهذملافبراقتلاوفالتتئالا ىلع مهضح#ع م م ىرعم هند وم واولا تاءحو بصخ# لفل اىدعت عمت فذسح

 نب كا ءلاقدنك:او + ضعب,امهضعب لاصتاولاعطلا نمنيتباكسل ابرق. لكلا مهل برضو

 ليدح

 ْ اددعت ىحماو الد اءاملان ع ه4 قفن نار ارمك اهااوناكو

 رلتفامقالفابل ااضرغناك لوقي جءلمقىذل! فلوقلاكه-ةلوقلاواه عمن اكسف ىدملاواهاناو هل 0 |

 هنطب دقن ا ىج هنعقفب ماف قمر رخ 1 وهوءاملاهنكمأنشطعلاديدشل اوهونارملاك ناكفا مارورس بلا

 لثماذهوهتققشاذاءدالاتددقلاقم قشناىأ
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 (لماك) ١ لما لاكو دينو كئاشامو تنسف ل 1 ا

 رْدْملاو كسأ بنو كلام #2 َفلَح ىناغأ ناعربزا

 (ليوط) ش ليلو ء| ّْ

 روغتملاوىد كلاهما 5 انهارده أن مورماتنأو |

 (رفاق) 00 لا
 زاخفلاو ادد فلا سبق رك ٌت نأ كانه ٌتنكو 0

 ْ تماس و 'الاف تاق 12 والاو مسا هنأللو الا بابلا نيب واذهندؤ رفاماو ا

 هللادبعب تلزاموكيخأعمّتءصامتلقواو كلل ثمأنأُثدرأن كلولاحاذهو كاغأ[|
 ثلقرار بصن ذعطوم ىفهللا دسبعب وكيخأ عمااعلا|

 ا تا كناشو تل ا

 ْ اهدعبامف لمتانهه عم ىعمقواولا نال نانور م هُمعبْضوي ها لو نانورقمكئاشو آ

 | كلامعمل_ءآتنأَتدرأامنافكلامولعأ َتنأدلثمو !دتبملاو ءادتبالا نماهلبقاسمف لعام :

 تلق :"اكرخ الا ه-حولا ىلع نكت ئشنإو هقادبععم لع تنأىأهتلاديعو لعأَتنأو ْ

 | لش اس عاقرخ الا هحولا ىفهقلادبعو معأت نأ تاق ناف ةديغنم ءلعأ تانبعوتنأ ||

 ا ىلع راص نوح نيج ولاىأ ىلف تعد لاو تعتسام قل ًادتلااهدعبامف ا

 كاذكو هملع مطمن ىذلا مسالا ف ل_ٌءاماهدعبامف ل#تن اعمجينيمنعملا ف و اولا ْن ل ِ دتيملا | ْ

 0| , ع 27 >0 كك 2.« |[!

 اا رق نأدب رتتتأوهتاد.ءامو تنأامت اقل: اكه تلاد عوّتنأف سكوهتللادمءوّتنآاما

 لوالاقاهانع5 هءذو ا رزبايؤدشتأو * و

 رخفلاوك نأ |بدوتن 1 فلة ب اأن اةرزا

 ىدمتي ل -هفءلبةسيلذا هيث بصنلاعانتماو عموم نمو اولا فام عمن أ ءاقط رفا عفرهيقدهاشلا ا
 نناقر نادم ورع اوهل |ريغصتلا كس أبي وىنعمو هليقىذدلاباءلا فذاك م هيصقهيلا ا

 1 هاشم ب اما |قدشناو * * ميقنمهيلاقدالاردنب | '

 روذتملاوىد كل اامو ماه ّ انلهاودع لهأن دورها ١

 ةماجتو دوبل دوسنمىدتأ اوهمابت ىلاب وسنمى اهل او هلبقىدلاكوهوروغملاو هلوق هفدهاشلا

 با.لافدشنأو ا ءعفيرامدجوبرسأا دال

 راغقلاو كدعب ىسقلاامو * سقم 1 تب كانقيت 0

 لوقف سدقتادا مغ نمالجرفر * هليقنلا فلوتلكهيخلو اور قل |عق زهقت هماخلا ([

 رقم كدعب مهل قيد ملذاهرضف دمتعمواهع رك تنك
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 ْ مساس ل اا ا كل الام ات ند لات ناي تنأو .هتايسعو تنأ فك كلذكو  ةيمأ

 ١ أ ٌتامفهَناديعشتكو تاق اك ءاددنإ الا ازا ع فدكو ا ىلع كا اذا واولا

 | ل ا ا ل ا و شل ل 6 ص تس جب ٠ د دل يوتا دلل ول 0 ص ةيدلاا5 وراك 2 ألا ياخ 20 يول كك ل اياك ل بو قوش بتم حمص 5-74 كيلا

1 رعاشلا لوقكاذ ىلع دب اعفرالانوكالاهدعبامّنأ الو لعفب تلاه ال ءادتبالال عام
 

 | (رفا) (ةريغلاقيو محتال زوهو)
 قيوسلا كاذامو موتساَمَو 1 مويعركلا قوس ىفلكت

 سان رب اريسوامكنإب رسل لوف كلذ لثمو امهيف لمت مسالاو عم قدح مدير هنأ ىرت الأ
 | ١

 ) رفاو) ( ةرانعو أ دادّشوهو ) لاقو رح

 .؛ راعئالو دورئالتورو »* ىلا ىنءالئاسك ينك

 ٌْ 3 ءادشالا ةلزتعانهاه فإن 0 َر نوى باصتنا بصتتيهلك اذهف

 0 فيكون دحالات ازا ايش اوتار رو تن ف كو لعفلا ةزتعممس الو لعب

 1 ىّرالأ ءادتبالا ىلع لما !دتبملا لعلَمَعو م عف ةرلا عم مهانعمناك سجق ل تاوامو

 ٌتدَرَأ اذامقتسسا : أو نس كلذ زاموّته:_دامتاذولو نسف 9 تنأاملوةثكنأ

 || مهرثلو لعفباسلو تعنصّل-عتنآف يكو نأمل مما نكيلو ايزو تعنصام ىنعم

 000 ل مخل تما رز تعنص تلق ث: اكف تصناذاق .اذك اذه نم بئاواعأ
 01 ا( نا اوعزو لعفلاىرخس رف اذهل م لعش سا انهم

 مح الادايزا باملا قدشنأو
 ا قيوسلا كاذامو مرحامو دهب مرحمر 511 قل و فلكم

 اا اهنعمإ ءةىتلاتاس الا فىنغت سا اهنعىنغتسالاهنذحواو قدوسلا كاذامو هلوق قامراهظاهرفدهاشلا

 || محام ىف ممنافديزامو تنآامىنءملاول الدب زوتنأامكلوق ف فوطحملا عفرلةب وقت اهراهظا هب ومس مق

 ىو رب ابرشمهلاركتةيسمرحلارفتعاذهلوقب * قيوسلا كاذاموءرحامىنعع قيوسلا كاذو
 هدعبو لكؤدالو رثك الاقبرشقيوسلانالقالاقاهقايسنالاقب وسرمللا

 قوسماهداا م ىلاءامو :+* لحوهو مرح هتفرعامو

 قيف.الامنءىجرحلا اذا د اهمذ م را الزنأالف

 ىسعلادادشن.ةرتنعىأدادثاباملا فدشنأ او

 راع: الودورتالةورحو د قاف ىنعالئاس كن نك

 نا قاهليقام لع لومهاهدعبامنأ الا عم ىنعم هيفواولا نعمو ناب وصنما ىلعافطعةورح سصن همفدهاشلا

 ا بحاصمونرتقمىأر يخ عمن اىا ار يخوام كنا برعلا لوقك و هومدقتاكل عفلا مدعلءادتبالا ىفناك سه

 | هسرف يما ةدزحو ناركقالاوةردصلا وعمواولا نمضنل ريولت ارك نع ىنغتساف نانو رقمري1 تاو كنا ردقتل او هل

 1 لذ وراعتالول م متالاهم ا اهقتعل ءانفلا ةطمت م ىهىا بهذدنو ءىتد دورنىعمو



| 1 
 فيك الوام لسع مالكلا اولمسحت)برعلامالك فل لقوهو اديزوتنأامو اديذو تنأ | ٠١

 نيح ىلا نم اودارأام ضقننل هباوظفلب حر ماتول م ىلع لعفلا ىلعمواج مهتكلو |
 تنكانواد ه رث نمةعسصقو تن ن وكت فك لاقهن اك ف.كحو امل مالكلا واسعا 0

 ثىدحلا ىن عمن ديرتام ناضةنيالو ارسثك انهاهناع.ة«نوكتو تكن“ ال ايزو

 ْ 7 نمو اريثكا انههاهعوقولاهم ا و 0 "مالكا د ص ىذخأ|

 كنأثوتنألاه (برافنم) مهضعيدشأ |
 قاريسلا لاق ما طباضلا ركّذلا 57 * فائمف ريسااوانآاهغ ١ ا :
 : 8 ذاعلا د : ال ١

 عما دو تتأامىرخ ن وكم, ىعمف.ك ىو ىعلااذه ُضْدالو امسك انهه تنك امان مم 3

 لثمقرمدل الىرعلات ال

 ىلع هالك رم اهاف كنأثوتنألاقاذاو نوكي. ىءم ىلع فيك نأ تنك امىرسجم 0

 اغاف ا ؟هملا هاعدو اذه ىلع هج ناك ث إو نوك الوناكدب ربال هيفن ءالاوهامأ] ١

 امان أش وتنأ هلوقواذه

 هتاجناف لالا هيدب رب
١ 

 | ىلعلمعتاغلأف لسمف ىلع ااا. نون هحاولمتسل كلذلو طدتبمل ىلع يام لع كربون الا هبقوهام عاج ادتبا
 هسءاعلدنل برعلا صعب عمسهنأب اطل اونأمعزو كلت 1 دامىلع ءا ءاوجالا ماو دارا ان و ناك نم لس 3 57 1 ا 200 ه1
 ها ليلد (رفاو) ش .اهصنتيبااذهُدشُن م رعب قو و ْ

 ادابعلا نولاخي تاياشأ 5 لج نب ايكموقب ف دعوأ

 يار « ورع نصح نمتعجلاع . 0ص

 ىلذهلاب مح ن.ةماسأ البابلا قدشنأو |||
 طباضلا ركتدلانحربب * فلتمؤريلاوانأاف ا
 لادن اكةهبْثدشت او ريسلا سب ال كامري اوانأام ىنعمن ال ةسيالم ارامضإبريتسلا بسن ةشنعاكلا ا
 َّك «هل لعفلاو ذي همصن لهب ريسلاونوك فيك ريسلاوتنك امديوسسردقو ريسسلا ل١ ؟ام |[
 افطعانهريسلا عفرولو ءانعملعمزلكسلا لغتي و ألمفلااهليقننول نس موسسه 1
 دارأو ةفلتملاةحرملاةقاشلا تاولغل ا ىفريسلا مش +21 كاملوقب 5 هلمقىذللا ىفمدقتا دوج ناكتلان 1

 بايلا فدشنأو * ةقشلا عرتلاوكوقلا طباضلاوةقانلا سىوقأ هنالالمجرك لا
 ادابعلا نولاخي تناشأ لحن بايك موقي دعت ا

 ادايلاوورعونض>امو + ورعو نضح نمت عمجاع ّْ
 ىفاهنماسدل ىأ دايما امهسد المو ورعو ني ضحامو ردت اولعفلا ىنعم لعالم دايما بصنهبفدهاشلا 1

 دارأو نوئظي نولاخت ىنعمو طالسخالاتاراشالاو ةتلءكهتلعومإق ىذا تدملار دق ندك هريدقتوئس :
 ناتليبقورعو نضحوهوقلان .مالدب نوك ناز وو مذلا عتابا شالا بصنو ديمعل انهدامعلاب |

 ( الرا رع - 00



)155( 
٠. 0 2 ٠. 5 9 ٠. 

 اك ] مصنع كارهددل ,ناك يارلانااوع رو

 الب َليمْنَألارلاَّنَم « ىذلاكة عاسملاو قوتنا

 ا عضولا اذهىف و عمنا *الناك ىلعوولمذ ةعامجلاو ىيوقناك نام ..[لام اذ

 ناكى وقَّنامزأل اق اذاهن أكف حفرت ام ىلع مالكا نولم حت نيس ىنعملا نما ودارأامضقنّتال و

 هكا رول _ءأثذأو هيعبسضو صرع الكر كلامو تنأامأو يوتا تامز ا ءانعم

 000 توف اننا لاخلا رداد رتاغإكنئالثصنلاهفز وال هر هلك كلذ

 00 لبقتسامفالو ىضماسف كاذ ل2 نأدرتلو كلذكّن -الاتنأ تلعن كثردح

 . || لعفلا نولعتس منال بصنلاهمفاوزاجأمهتافماهفت_.الااَمأو لعفلا هبف لمعتست اعضوم

 ا| 0 0 0و حم ةمماودارأ اذا وكت تيكوتنك ام تولوشي ا رهسنك مضولا كلف
 1 9 0 ا ا 520

 ادصهو ناكن يحو ناك نامزأ نولوةباريستك لع_فلا هبف لخدر عضومهن الدعاملاو وق

 ل وط) : فراش "الا ةمرصلوقبه مش

 1 ايئاستاكاذاأب#تقياسالو 7 ا لردم تأ ىلا

 (ليوط) ١ وع ال ات ءىث ىلع مالاكلا اواعش

 و اا 5

 اهبارغ نيالا بعانالو #١ ع نيلصما كازئاتم

 ىثعاا ىوروعارا|ب ام !فدشناو *
 ْ طلاع + ىذلاك ةعاماوىوقنامزأ ْ

 هش . ام ىلعةعاملا عماش هوقناكنامزأ هز لاق هن كف لعفل اراعضا ىلعمدقتام ىلع ةءاسملا بصن هيفدهاشلا

 ةنتفلا لوعثو هنع هللا ىضر نافءلدقلءقرومالاةماقتساونامزل اءاومسا نمناك امغصو دب هب ويحس

 مهكستوةعاملا مهمازتلاوىوقنامز أ ىندملاو د ناطلسلاىلعج 0 ا
 دشنأو * الثماهب دج سلا اضيأ ىهولحرلاةلاخرلاو طق_ستق ليغن !اهعنمو ةلاحرلاك سةىنلاكاه
 ريهزل ىورب وىراصنالا ةمريصلوقىندملا ىلع لمعللة ب وقتا ذهدعب

 هئاحناك اذا ايدك اسأل 1 ما كل اردمت سل ىف ىلاد

 ىابرلا صوحالا لوقو
 اهباوغ نيمبالا بعان الو د ةريشعزبكصماوسل مئاشم

 ىناك مهناك اهلعلموءاملامهوتف كردع تسل» انعملال كردم هلوقفعءاملا ىنعمىلعقداسالو هلوقل مغ

 راجلا فرحلامهوزاحاذاذ بعان الو هلوةضقفن نيد صماوسيل هلوق ىفءانلا مهونكلذكو لوالات يملا
 نالبصنلا الا هيفدارا ازعل وهب وس ملعاذهدردقو# هتؤقل ىرحأو ىوأ ل فلارامض ىلع لما هقعبض عم ٍ

 ٍ 2 0 هفعضهب وسسنييدقو ر مذ الر 11 فرح

 أمهريسفتب ناتسسلاناذهمدقت

0 



)15( 
 5 هادو و 5 , 1

 (ليوط) ١ قاطلان وحن ماعلا انمو ل
0 

 هس ه2 و 95 ومو ع

 هل عفت دك 0 « دحلو ا اهتمام ٠

 اريثك نب .زطضمان هه نولمتستيدكءارعشلان“ ا

 كلامك لوقٌكلذو جب هازأ ىلعدر السان مالكلا عيارتفلا يتوب

 ىلعمالكلاتاج-ناف و رسعنأشو نأ امانههمالكلا ةامهئاذارس عو كنأشامو ادزو

 سنلباغاهللادبعب سلس لَنأشلا الزب ل نأشلا ىلع هّتلجنإو ميبقوهف ةرمضملافاكلا ||

 ,ىأ اديزوكاثماولاقف لعفلا ىلعموا_+ ابق اذ ناك نلف نأشلا قرضا جراد[

2-5 8 

 ...فطرورم

 2 احدها هللا 5

 عج ويدور هيه تاو حلو هنو حل حجم همي سا 7 0000 »

 يح -- هجيج تام

 هل هلوف) 3 ا م
 جلا نآنع (رفاو) ىرادلا نيكسملا لاق اديز كلوا :و كدأشام ظ 1

 ريسغ ىناريسلا لاق لاج لاب ةماهتتصغدفو 5 جلل 000

 اودارأ مالو هن ا
 ل ظ 0
 فذ 4 دة برعلاو ْ لقاعل رع ىدأه ل دقو 5 و درفت ِط رفلاو مكلامو ا
 دعي ىتلا فلالا ف قولا ف || 2 َ
 اذهو اهد_عبأم ىلعءاهلا 0 لالا ل ايا ١ ةهف جلتو ثنؤملا قءاهلا : قاطلان ونامل نابل وسل ا ِ
 1 سعاشاارطضا اذافمالكلا ىف لعتسالداك لعن لوخدو ةرورضنارامضا,هلعفا بصن هيقدهاشلا |[!

 يدوعلا 3 اهمهوتةرو رض رعشلا داكن مراهول>دأا لف ةبراقملانعمفامهك ارتشال ئيعياهلاهسداشت العاهل دأ
 0 2 زوجالف ممااهدعبام عمن أن اليف فاوخ دقو هب ويسردقتاذهةرورضاهفذح متيإمءةسرعاشلااذه

 ةفيقلانونلا اذهو هنلعف أت دك امدع.دنءردقتلاو:رورضاهفذحوةفيفللانونلاةدارا ىلءلعقلادارلال مو أهفذح ٠
 راصتخاب ها دقن أ نأ الد وأ هن ويدس لوقفاهنذح متبحاولا فنوئلا لاخداامهونترو هرسؤ هنعضتل دبع ايار يدقتلا

 لحرو ةمالظلا ةسامحلاو اهنعه_سفنف م ماا “ب اريثك هف :وذعراعشالا فتتأ

 باؤدشنأو + دحاو ىنحءماظلاوةمالظلان ”ةلروضل اردو تففكت نمت ىنعمو مولظىأس ومخ
 ىبرادلانيكسمل هلوأ ىلعمرخ ؟لمح اذا مالكلا جبقل لعفلا هبفنو م

 لاحرلابهماهت تاصغدقو د د« لوحددلتل او كلاق

 نكعامف بضصنلا ناك دقو ر ورح ارمضملا ىلع هيفطع نكع مل ذ سالم ارامضاددلتلابصن هيفدهاشلا
 عم اهفددرتتودخ» مقتكلامل اوعي © امزالانهراصد قفازتاحادبزو تنأاامكاوقو < نمبسصئلاهبف . |

 ثداتلااضي د دلل و ةرياسحعى ل اوباهذلادداتلاو !مصخلاهبسانلا قا عمةماجت كرتتو امدج

 الم هيدر طقم اء طلاب قارتخ الا رس صننلا لصأو َت "الت تمصغ ىنبعمو قذعل ااتدقصامهو نيد. دللا نمهلصأو

 ( بالا قدشنأو

 لقاعلدممىندأ هتلخدقو .+ هنو رقتال طرفلا اومكلامو

 اذه نورق:ال/ لوقي هيفدعاصل !لقاعلاو ليج مسااثه َّط هر فل اومداقتام ىلع طرفلاب صن هيفدهاشلا

 درو دز ل هتناصح عم ع وما



 رهط اذافهلوق)

 .. نآشاملاةفرسمالا

 همشن همخأو هللا ادع

 ةلجب قايسلالاق (خل
 ىلع و

 هتلعح ت تئشناق لاخلا

 . ناو لوالا ٠ نم الاح

 الاح هةلعح تنش

 للص كن ف ترعخأ اذاف رخ الا مالكلا هبلءاوامكت نأ مهدنعنسسح مسالا ا

 ع هه

 م ار كيل هنئادمعامو كت ةأشام تاقول كن أنأشلا ال ذإههق ىلعاض: أ كلديو

 نأش لح لا هتليامإو ديزي سلب ىذااوه 0 الى وسلا كاذامو

 مسالارهظأ اذان مهتدتفأللا ىبسسي ىذلا سانلا الكا كرام زقلموهف كل هو ديز

 قع د ل , هال رجل الإ سيف هسمْشَبِهيخأو هتادبع نأ ثاملاقف

 هتلادبعتأشاملوقب برعلا ضعبانعمو َر رو رخاهلعل متر رورخم ار هطللان "ال هتنادمع

 1 هفرستربلاو سبق نأشاملوغب هتد رعن قثون نم برسعلا نماضن ًاانعمسو اسي رعلاو

 ةسالملانوكتو لف ىلعديزنوك تأ ناكف اديزكتسالمووأ ادءزةسدالمو كنا شام ب ١ 7 2 ع ع
 -ٍ 1 ل 1 -- 2و 2 و مى 00 :

 اديزومقانبعنأتاملاغ ا عف 0 ل-علعرللا ىفمسالا

 دوجأ سف راو انهه عقب تاك َن "الَّناكى عمل_جو اديز وهتادبع نأ ناك ام لاق هناك

 انس اكدوجأونسسحأ د ب «زومتلاد بعث شام اوقف ةرلاو كَ دلرو تدارك و

 تأ تاك امد 7 ءاشأودب زاناك امد هرب ماش أود هزلاملاك اضي أب صن نمو ديزنأشوهتادبع

 ديرو كيس الام م نمو اكاد كف انههىئ_عملااذهىف عقب هل "ال ءاخأ وديذ

 كل لاق ا لعشلا او رمضملا ىلع هوامس< نأ قو وص كل

 ١ || بصتنافءانأو هلي ووماأوملالب وامأو كّطَقو لد فو كشك كاذكو م 1 كا و

 0 ىلا لعفلا نعم ىلءبصتتنافءابأوهلب وهن اهم تاق كن كه بصت ىذلا لعسفلاا نعم ىلع

 ااا ليو تلفشإو عملا ىلع رز دهطال نع نإو تاذك ناك الق هسصن
 ترص وخوهو ُكافك ئعمهسفو ءادتنالا ا ىلا كلذ هيفنأال

 كلاذ_هامأو هانأٌتيقلو تاقلن لعفلا تركن دنا ىوُقأ ناك ناو اديزوهب

 5 31 5 ) >0 3 0 ع 3 ِى هو
 داقدت اكر يصب تح لعف ىءمدسقاف :رحالو ال_عفرك ذب لهن اليآلا صنت 0 لانأو



 سو 7 س 27-5 2 30 2و ءعوو ضصود سو هى
 سمو < سد» سو

 اةدس وادعي وهفت :وةفأواسؤب وا ارقعواعدحو !رقلوة سس لونوتر امعر وابعس

 )ل وط) ةداسمن|لوقوحنو مو داَتوْحواسواصْتكلوق ل و

 ىسممنوعسذاىوقدقافت ٍ
 0 اهدعب مهل اري ارهبةي راجع 1

 (فيفخ) 1 لاقو

 بارا لاو 0 1ع رك تاق اهمال م 6 ْ

 1 3 ادإ ههمشأ امو اذهسصتناغإو كلذىدهحىأ اده-لاق هن ,ك

 م دو

 كو اعر هللا :روامع سهلا لاق س تلقت اك لعفلارامخإ ىلعهلعوأهلَتوعدف ١

 هولعج ممن ال انهاهل فلا لربح ااسغإو بستنياذهىلع همشأامواذهلكف ٌةَنَخَدتلا

 لاق نملدهناك اذهكلذكو ٌرذحا نمالدَر دخلا لعلك لعسفلاب ظفللانمالد

 كنك ٌيصن لاغللا اذه ىلعوهف لف هلرهظتال هنمءاحامو هتادَسحْنَمو هللا كاعروهقأ ||

 لعفلا ىلعهنأ لعاضي أكادباممو هنملكةءالولئمتاذ فكنا ل ارب نمال دارج رياح

 نْنَأو هلأدتبااذاهتادبع ىلع ىدّئاك امالك هملعىندتل ارداصملاء ذهن ماس 2 دي كأس

 0 0 داّمأو هيلعوأ هل كاعد ىلعهنكلو كتف رعضم مسا لعام لعن

 عت نم ممل عدقمتأ ى اذلا فراذاءانغتسسا د رتاعرو ءاعدلاب نعل اوني يلوهاغاف

 :اهفادحاو ىرتتتاب راح مم كلوق دع لب كإ |وةةلزنع اذهفادكو ن معلا ىلعهيءاحاي رو

 هيلعاشمهداماواعحو ا دتموواعشلاذ هضعنءارعشلاتعقردقو كإتفصو

 (ليوط) دس وب لاق
 7-96 يب وصوم

 رسم ر سو قلبنملوأ ا 95 ةبووو تاذىوفأوماغأ

 ةدايمنءال هراهظا لمجتسمل اريغ لعفل ارامضا ىلع ردامتملا نم صمام ارح ىدشنأو *

 دربأ نيحامرلا همماو

 ارم اهدعبمهلارمةيراخ دب ىتص#«ءنوحيسذاىوقدقافت

 ارهعاو ربءربدقتل او لعفلا ظفللانملدب وهنو انت ىتععهب وس ءرسفام ىلعوهوارم هلوتةيفدهاشلا

 ضعبدقنلوقي * هروةلغلرهابلارمقلا مهلوقهثمو اورهقواوغىأ ارهقومهل.!ءامهءانعملاقبو

 ودعلا مهرهقو ةبلغاوبلخفاهلامح تسمم فلقل فوضرعواههحب تفغش هب راح ىلع فونيعن ثيحاضعب ىوق
 قاطلادسز ىالباملافدشنآو 3 . ةلعفلاهذهدع ىأاهدعب هلوقو ارهق

 رسدمرشبو قلءنملو ال يع ا ًاوماقأ
 هب ومدسةشمأم ىلع هب وعدم ارد_صأ.ا ىلع تصل ىتعم نم اهمال ةركن ىه موءاد_تب الا ةسخ عف ةرهيفدهاشلا

 او هلوق)

 هنأ ىلع اضنأ كادي
 (جلا بصن لعفلا ىلع

 لرداصملا هذ هنأ ىنعب

 اهتعريضيلرك اذاااهرك ذب

 لاقاذاديز نعربتماك ئشد
 متاقهتلاد,ءوأ ئافدنز
 هلع يا هلوق ىعماذهو

 هسءلع قدتقعبزطاامالك

 رداصملاهذهلعت مو اريح
 فوذحم ء ادّءال ارخاّصن ل

 هلوقىنعم اذ هواهعؤرتف

 ل نول عاجلا
 ها رمخم مسا

 قاريس



 اذههلوق ْ

 0 كا
 معا ديعس وألاق

 هسفعد.باملااذهنا

 وك اهنم لاعف الرهاوجج
 لد_ملاو برئلاو بارتلا

 لعف كلذ نم'ئّدل سلو

 مهنكملو هلار ا صمري صد
 ىرتءاءدلا ىف هو رحأ

 بابلا اذهل مق ىتلارداصملا
 اهل صانلا لعفلا اور دقو

 فذحو فاؤملا رك ذاع

 مولوقنمالدب ةواعج منال
 هسنع ريع ٌكادبتد ََر

 ف ورص د_ةلء فب

 ها بارتلا نم
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 )ل وط) هموقأ هن ورمي رعل دوت نفهانعمم تنس هعف رةيتشأد هو
 2 ١

 و9 ص2 صوص م مص و هد توا عج هود ع 0

 هربازكيرعتوأ اناا ل وق 5 مني[تغاذاومنم كلريذع

ٍِ َ- َ 0 0 ِ 
 لوقءإ_ةمو همأاذهىومنمىانإ لرد عاما لام هنكلو فزذدعا ىلعمالكلا لم_< لف

 ْ (ليوط) رءاخلا
 س سن سن 9ر2 ع

 ليوطساسجلادالوأ الث 31 هئاك ةىدنع ناسح 31

 لاقهن اك ءاعدلا ىعم هبقهلعمتلاة جرد اوقّنأك ب اك وكت ىذا ىنعملاهفو

 98م س

 5 هلاهجر

- 9- 

 الردم "رت كلوقكلذو مب اهب عدن ىتلادداصملا كرسمس *الا نمىرجامباباذهو

 لَو الا بابلا ىف اهريسفتك انههاهرم_سفتنافكلاب تر تلقفكلإ لس دأ ناك اذ_هه.شأامو

 انهاه لعمل !لزتخاف لعفلا نماذه هبا موالد واير تهقتاّك مطولا كمر لاق هناك
 كر 4 هس عع دح ه هو هء د

 الل 1 [ن ع لق رعلا صعب هعفردفو لدبو كادبتد رتكلوقنمالدبو هدم منال

 0 وط) رعاشلالاف هدعبأم

 لدتيو ةاشولاءاوذ ا » مهبلال ثوشاولا بلأدقل

 بصنلاو عفرلاز ازاو-قهكح مكاوي رم ةوتمىمأ هنكلو ةقيقحلا ىفءاعدلا درو
 ءاوقلا فراصاذاىوقأود از نمهدنعامدفن اذا لحرل ىو لاق د از نمهدنءامدفن ىوقأ ىتعمو ادسأ فصو »+

 بايلاقدشنأو 8 سئلاوهلهييقتاةلاحلا ذه ىدسالا اذه قلنملوقيفرفقلاوهو

 هرابز كد رثعت ةوأانإتالوقي 3 من تءاذاىلومنم كرذع

 لعفلعطومدعشرلا بسن هين هدجرولاومدعير ورجل فروه ادنبالا معلا كرذع هلوق هيفدهاشلا

 م قرذعتناكامراالاىابا كرذعاغا لاق هناكسف يمال ا ىتعمانمخماريخ لسعحي نأ هعفرر د_ةئومدقتام ىلع

 ناسحلباىلا فدشنأو 2 هاتي امرانزلادارأو علانياانهكو ل اوءرمأ اذهنلوم

 لير طنا الو الف د+ هثاك ذدنع ناسح جيجاهأ

 نسلاءاّمناءاك كلاولالضا ا ىغلاو مدَقْتاك ب وصنملا ىدمنمهيفام ةركسوهو هعفروىغف هلوقهيفدهاشلا
 بعكن بث رحل ىننمىح سا#جلاو ايغومكتمالالض هتك وءاسهلا هملعو هلقععامج ادع دوميجاهىا
 ا نم ىرحام تأ اذ_ههتمح رتبا فدكنأو 0 ةاحاهم ترا نيناسح نيب وهبت ناكو ىغاعلا طهرمهو

 امي ىدن ىتلاردابصملا ىرجءاعمالا

 لدنحو انوا ارش البرت مسهتملاملأ اوشاولا بل ًادقل

 رداصملا فمدقتامىلعبوصنملا نعم نمهبفام ةركسوهوءادتبالا هءفروتاشولاهاوف البرتف هلوقهيفدهاشلا

 اوءلالوقي هنمفتني ئثب رفظ ملام هقحاح نمر فطن منال ميما نعةرانك لدتخلاو برتلاواهم وعدملا
 لج وزع هللا مهسيشق بي نم ني وهنب امداسف !ىلع نينوا هدم مه عب ىلا أوعتج ىا ىلع



 هكةراطلا

 هلرمضأو لعسفلاب ظفللا نمالدرراصف كفل شلاق هناك ةسهادلاةديزاغإو كيفل |
 ةردسوأ لاقو قا كاهد هوسغيظ ظ_فال |نمالديراصف لدنللاو برت رمش ش

 (ليوط)  ىمجفلا || ظ
 هدا مود 5 مم ا6© <

 همماخأال ب دما #١ ىنأ لبقأو ساو سلا 8

 هرذاح تن امد راقى مآ صولق اهناف ٌكيفلاهاف ها

 0 دا كا

 (براقتم) ١ ْ ءاوق ةيهادل هيد رهنأىل عئادبو ||

 هلاثالسانلااببهرثث ب وما ىهاود نم ةيهادو

 هيىتتنمكلذبانثتح اكةيهادلا لهغ [|
 تاق كن اكسأ, مان كلوق كلذو جب تافصلا نماهب قع دملارداصلا رحم ىرحأ ام بايا نمو | ا ظ

 كتاك أ, ماسحتلقفليرماصاو شو هال دنسئاغإو اص ذة حوا ساخلا
 ىلع كادبو كام كلوقب ظفللانمال راض "ال لعفلا لرب خاف ايمانه كلذَتَتَتلق ||

 : ”لًانهرامشإ ىلعفنأ 0

 باملافدشنأو *

 هساغاال لاو نمدتفماهم د ىتأ ليقأو ساوه 1ك

 هرذاحتنفاام كلب رائعا صولق دج اهناتكيفلاهافهلتلقف 1

 لعجو كفل اهافدتا قصل ا يدقتلاولعؤرامض ا ىلعمصنو كيفل ةيهادلا مفىاكيفلاهان هلوق هيفدهاشلا |[
 ىرتق لعفلاب ظفللا نم لديهنالبصتلامزلاكلذلفللا كاهد عضوم عضوو ردقتلانماذهو<توكيفلاهات

 وا لك ٌوراعهنمنوكت فلان ارثك !نالءاضءالاراسنوداذ_ هى مفلاص خو ردصملاىكرعبصتلاف ||

 هيوسسردهتلقالاو هتاكيخا دهس ءانق كتلة لسا مف كشام ظل ا
 نمساوهلاو دحاونظو بسحوب حت ىنعمو ه:ل>ارفاعماط هل ضرعادساف صو *  عمجامهالكو
 ةعفادملاوةب ناحملاماخملاودسالا هبحاولاندا رآو هتققدوهن هريسك اذائثاا تسهنموهود بالا تافص

 ىرقالىأ هرذاح تنام كد راو هلوقو ةسبنفلا هقانلا صولقلاو دئادشلاىهوتا ارمغلا فلوخدلااهاصأو

 ءاسيزدلل بابل !فدنعناو * هو ركملاوفلل االاىدنعدلا

 اهلاقالسانل امهرن * ونااىهاودنمةيهادو

 ىعمو هيهذمرب تنم تدبام ىلع 4_هادلامف ه.داركيغلاهاف هلوقنا ىلع هلالدل| نمهبفامل هدهثتسا

 ةيئاااض اوم ورهدلانونملاوةلك ثمةيهادىهىأ | منمىوادتلاواهاناعمىلالخدمالا علافال

 اَهاَك برعلالوق كلذ نمو لالا فكلذناك اك بوصنملا فىذلا ىلا كاذهسفو |

 كلدو هلو-ق)

 (ملا أي ص أينهكاوق

 ىقسلو قاريسلا لاق
 نفرخلانيذهريغ بابلا
 ًاينهنأ كلذو اهباعدةفص
 لوقت كنال ناقص ىع

 ءى لح ىه ءيشاذ_ه

 امهالو نب ردصعاةسدا و

 تارثلاكر ها اوداءام*أ نم

 درفافلدلملاو

 رخ ايا امسمل
 ها



 كاذوهلومف)

 (مات ع وول و

 رككذ قاريسلا لاق
 ىلع ءامشالا هذه ويونس

 مواهل ب رعلا لامعتساو
 متردعلانال كسر

 موزرل بجو انئاو هب عدن
 امن الاهانا برعل|لامعتسا

 لعفلا|هثمفذح دقءاشأ
 هن ظهلل !نمالدد تلعح و

 نم» ودارآب هذ ىلع

 ن الءزواحتزوح الفءاعدلا
 ةماقاو فد اورامثالا

 سللاعفالا ماقمرداصملا

 زواحيفر م سم سايقب
 ىذلا عض ولاه سق

 ضعدس ها هومز

 راصتسما
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 ميس اا لو
 رلاهلائيلقدقلا رمل « هل ضاوق انيداغت ماما

 ًايتهلاه د ةرفطظلا ئءل لاقاذاو رسفافلا هلأ ”للاكدةفر_فظلا هلآسسهلاهاذا هنأ ا

 مهلوقىفهولزتسخا اك انههلعتلا اورد : كا ذلفهمحاص نمل دام هئمدحاو كف :رغظااهل

 كاذكو لّممنيح كاذأ:« هلوقىف مسالا ةلزنع رفظلاو لعفلاامهيفل-تْنِهلاورفظارَذَخلا

 (ليوط) رعاشلالوق

 ا
 تفيضأافلو 4# اهب وعدم ةدرفملارداصملا ىرمةفاضاارداصملا نمىرج امباباذ هوو

 كحوو كلب وكلذو ىنعت نم نيمتلكلاع ست اقاذا مالا ىف هتازاعاس,مفاضملاَن وكمل
 و 2 و 1 2 ل 1 2 عد 1

 كتاكو كتددعءكلادلةمو ب درعلات مرح 6 ادىرعاعإكيمسز وحال و كد دو وكس وو

 0 ملكشنال قرح اذهو كلٌتيهونكلوهود عن من مخ ل و لرالو كرو

 كلوعزو<الو كروَءوكلن وٌكلو ةوهو كأن وىلءتوك.نأالإ

 كاذنم عءاعألاريغفرداصلا نم هراهظإ لورتملا لم فلارامضإ ىلع بضم باباذه و

 ال ل01 ال اللا و ايعوارفك ال ار كتشو اد كيوت

 رامضإىلعاذهسىصتنءاغاف اناردواعر و كار الو اًمهالوادك الو كذا

 اا ا ا اك تلد اكو ارك هقاركشآوادجهتادج تلق كلن اك لمفلا

 اواعج من "الانهه لعفلا لزمن امغإ رار كمر دامه لها الو دك داك الو ةرسسف ”لرسأو

 لطخالاتافصلا نمايم وءدملارداصملا رعى رح امباراذه هتح رتدان فدشنأ و *

 رفظلاهلئنملفهتاهرفظأ * هلضاوفانم داغتماماىلا ا

 هناو رفطظلا هل نمل نعكرفظل اه[ ينهىعمنأ ىلع دفلعفلابهحب رصتورفظلا هل ئنمملذ هلوق «+بفد_هاشلا

 هرفظأ دارا واراطعلا لضاوفلاوتا ورم نيكلملادمعمامالا دارأ# ةصاخ بصنلا همزا كلذلةهعضومعوضوم

 هلثمىباملا فدشنأو * ريبزلا نا عايشأ نماوناكوناليعس مقبلا

 ساتامزيكسملابزعلو * مهتوس تويبلابا.رالأينه
 ردصملصالا فوهوابضيأ ب زعوةب زعىثن الاو هلجوزإلى دل ابزعااوءإ بق ىلا فلوقلاكهيفلوقلا

 ا زعراصادا ل>رلاب هت لاق نكلو هيلعئ هرج هل لهفالو هى فضصو



 (لدلل
 -ٍ رس اا ساس ا ع 8 2 1 1 31

 هلوقو هللادج |عضوم قادج مهاوقن اكءاعدلا با.ىف كل ذاول «فاك ىلع#غلاب طفالا نمالدب اذه ١

 اذه ع ءاحدق و مهأال او داك كال و عضومىاّديك ال وةوق وهتمسغأ عص هوم هنماَمَك ْ : 5

 ضعبلوهواعفرَتيبلا اذ هدب ناك جاهلا ةبورنأ سنون معزو هبلعّراي مادشساعفز | |
 (لماك) (فانكلارجأ نيئفوهو) عح 0 '

 َبَعَأةيضَعلا كلت ىلعمكيف « ىماقإ وةك تاسع 2 ٠

 هلك هناك لعانثوهقلا لوقف تأ فيك لاق هبّقوفوملا ب رعلا ضعبانعممو ء|
 ىذلا ناكل تصتوإ و هيلععانت :ر تال كاش .وىصأ لوب هن اكتهانماوه هنن ةرمضم ىلعأ 3

 تسب ل_ثهاذ-هو رونا موهب وثمان وكل الود يانا دنس نكيزو ل ع

 (ليوط) هي ور هيقوفولا ب رعلا ضعب نم انعم 1
 فراع ىلا, نأمأ ب داوذأ 7 ايه كي ناامتا حا : 0
 هك هم 2

 1 و بمن |ىعم هلك ىعملا اذ_هق ةوتان انيدص أ وأ تانحانمأتلاك اهنكلاو نعد 1

 اورذتعي د نأ ودب ره 4 1 و ا 3 ورع هل وة ل_«ذ ىلع سلو ءادسالا ىلعهنآ ىف '

 1 ا ولعت مول ليقمهنكلو هيلعاومأ أن ما أَتسسماراذتعا .
 2 5 2 اك وو هع

 بصل اراذتعادب رراذكواذك نمك لإ و ها ىلا ةرذ عم لج رللجرلاتوأو مكبر .

 ح ذم ض حمل ءاعدل اريغقردامصملا نمسصتتيامبا.اذه هتحرتباىفدشنأو 0

 بأ هيضقلا كتل ع مكيف * نإ و يشتت 00
 5 1 مليا 1 4 نأ 1 و 0 د 0 .

 ا «000000# هلع "كف لعافلاو 3 2

 هلبقو بدنح ها لاق هب هءاع هلاخًارثؤت كلذ عمتن اكوا مد وهمأرد . نمرعا كلااذهناكو كتب هيلاراشأ ىذلا
 تدنح ىعدب سدا ساعاذاو . اهاىعدأة هن رك نوكتاذاو

 بايلا فدشنأو * هيلعيريصزموكانمسحف |
 فراعانتنأءأ ب سنوذأ * انههكرقأامنائحتلاقق 2

 ردصا|تانمستا روح تاور .اهدوحتونانحأ أر دقتلاوا دتيمرامضا.ناذح عقر هيفدهاشلا

 تقرع تاه أح او هنأ فصو * ريكنتل اودارفالا ىف ارسخ ىرح لا ذلف لعفلاب ظفللا!نمالدنع وضوملا ٠
 4 لع ت دقوا "كف مهن رو هدب تن :اك ةفرعاوأ اهمحنيب و هندي بسن لو هله هنايتاليج و ملا بيسلا

 ةمرلانانحلا وهماءتننة2 كاذافاهموق )
. 9 

 ( لوا هيوسس - ) ١”



 وكشد هلو-ق)

 قايبسلا اق (خل
 تدملا ق ريص نصت

 ا ناك لسحلا نأإل دوحأ

 | هصأفىرسلا لوطا امكاش

 قىذلاو رصدأ ا ه.حاص

 نوكسوأ لسا ريصإ
 نإ كشفو لشن ع

 راضت>ا ضع

 ا ا ْ

 م ًالالوقيدت انامل اهنلاو لبحر مصق عفرلا لثمو ه حن هن "الدوح أورثك [بصنلاو

55 
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 قسمان الكف لمجريص 00 ا ا دس

 ةلرتكءراهلإ و هراهظإ ل متسنال كلذ هم_ثأامو ريصو نان هملع عقرب ىذلاو ل ١

 اوكرتسفدي ' 116 تار دفا رامات ”هل] صدت لوف لنمو هيف م امراهظإ ا

 ىركسو لعفلاب ظفلل | نمالدب راصو ىنعا كلذ ه-.فّن الو بصانلاراهظإ كرتك عفا ارلاراهظإ ا

 هتاداش نإ لم
506 2 

 عم راد جي راهظإمل اورملا ل عفلار امكان بصي رداصملا نماضي أبا اذهب

 اق ا 0 0 ا
 عضوم ىف عفت امأاهفرمصتو رداصملا نمانرك ذام فردت مالكلا ىف فرص::الاد_>-اواعضوم نك نامه لا

 تا ا ل 0 5 ا
 الإ هللا كرعو هناك روهللاذاعمو هللا ناك هك اوقكلادو ماللاو فا الااهلخدب وعف ةرلا ورا

 لاقهتا ع رولاق ثدحو اصنست لاق هللاناصس لاه ثمح هناك َتلعفالإَهَلا كلك هقوَتاعف |

 ا 30 3 0 وه.- و 23 هم صل د 4 56 - 8 '

 اه ازرتسا هللا قزرتسسأواصيشت هللا عسأ ىلعا ذه ب صتفق زرلاناترلا ىنعمت الاه ازرخ_ساوأ

 َّكَِق رشأو كدسأ أوقد طفللا نمل دن هن الانههلعفلا لوو هنا ر و هللا تاس ةازيعاذ يف :

 و هو 1 7 >0 0 0 : ا
 اورهظ /مهنكلاو اذامعهللادد وع أ ىنعسصتنا اذامعوهللان اذايعلاق هللا ذاعملاق ثمح هن اكو

 - #3 | - هر ص < 5 -ع 5 : - 1

 هللا كتر-علاف هللا كدعت وهللا لر_علاف ثيحهن اكو هل قىذلا قرهظ )اك انههلعفلا ١

 8 هز عاقل ءاككرتا )2 مد 00 ا ا
 كو دسوارسعَكنرع تلقت هللا ةرعنةب ودنم هللا كر_عدراصف هللا كَ كك دل هلزخع ا

 هيظفالا نمالدب ءولعج ممن ال لعفلا اولزخمنكلوا دش ْش

 باملافدشتأو *

 لتسمان الكف ليج ربص * ىرسلالوطىل>ىلإوكشي
 ردقنور دا هعقوم 0 ا الا عسوسعسو م ليمج ريص عقر 4-يفدهاش 1|

 لوقلاول# ؟مأ لير يصو أ لم ريص كه لاقهن كفر خرامضاوأ ادتبمراعضا لع ءلمع نأ اذه هب ومدس

 هعفر بح وف لم اوعلا نمىرعتو هعفوم عقوو لعافل اولعقل !باخمحان لعق م ماهل هلريخالا دب مدل

 .مهلوقربخ نودءدحو هءافتك الا فبرعلامالك نمهريظنو لءافا او لعفلا ىنعم نم هيفا رينا نع ىنغتتساو

 هتلاءاشن ا نيب اذه ومالا اجاب يح كإذلو ففقك | هانعمذ ”السانلا م د كيسمح
0 

 لاق



 م ظ رعاشلالف|
 سىذمانأانيراحتنك له ه« انلتركًاامالإَهايرع ا

 كرشتهلزنعكلا كدءةوهنلا كرعءاوذْن أكو لف 0 وىرخلا اذ_هىرتتقا كَم 1

 نياوعو)اضد ارعاشاا لاق هبل ليثغهنأل_للناءسعز نكلوُم 0 16 ماكي ناو ئ 0

 (لمك) 0 ىلإب
 ىدتميك ناو[ كءلعىولا « ىتافليلخاهاَكنرع ْ ا

 كرتامأو هلوق)

 ديعسولأ ك5 ملا

 5 2 .٠ . 1 2 0 1 كس. 0-2 2 0. ا
 لعق ردصم نادس نأ ههبشأ امو همن هجو كل نيبمارك دامغاو ناحس عمرك ذادهو كف هدشنا او ثادشنلار دمصملا 2

 لا اس عمدت ل 0 0 00 را هاو ا

 9 0 : ءوسلا نم هللا ةءارب ىرب أ لود هن ا ترص ءزاأ
 رفك لوقت 6 أن هس ميس 9 0 9 2 -ِ 35 ١

 0 مهلوقامأو لاق رخافلا تلعن ماحس 2# رش كال لوقآ 77 7

 ناس ىلعدرو ل_ءفوهف ا

 ىعمو فّرءورك دنأدعب

 اك هللا ناه-لاق ع

 مسلافاذا لمس لوقت

 هنإ هناحكر ىف لاهو هلثا

 هافاو ف :رعم مه دع راسصد 1 ك ارما عاف تاكسى نب وذتلا ٌكرئامأو هتمءاربىأأ م ٍ

 20 2 3 - - ع هم 5 510 5 ْ 1

 ةءارب تلفاك كنمالستديرئامالس ل رالكلوق لثمن باطن وأ معزو هتتدجلا ب صنك ||

 املس لمفانالف َتيقلاذالوقي ناك عبن رابأتأمءزو كأن مائشب سئل الدبرت كنم || ٠

 نواه اممَطااَذاو اهبل اوعفم#ب الاءذ هنأ معز و كنمةءارب نعال سقف هلأ هنأ معزف 1 ظ
 ضف فرص مر دعم

 كاذىلع دهشتساو عفرب و هراهظا كورتملا لعفل ارامضا ىلع بصتن. رداصملان ماضي ابار اذه هتج باف دشنأو *

 دارأ هن ومدس لعل لاقم ماس ىذمايأا نت ناجح تنك له “+ انلت رك دامالا هنناكترسع 5 2

 هناك عم هنادع : ررك ذادا لعفلا ظفللا نمالدب عضو كر عنأ ى عدي وماسل دتساف هللا رع عضوم هعضوو هللا كترع هةرتفسالا /

 مرج غناك لع هن 0 عضوماةرامع نمهلصأو هب ك تركه هنن كةريع ىنعمو تدملا ىفا درج ل عفلا ودب بصنلا همزلف | ٍ

 5| ناك ب يكل 0 ةلياوج داود ردا ةيامو هنيع عا هباقلةراع ريك ذي

 هلثمؤفب امل! فدشن او تكشلاتاتك < ىماللا ىلءاذهلثمفاهلوخدةلع تنس دقو نا 1

 ىدتم. كمل ذو كيلع ىولأ ب ىنناف لياحلاهلاكترع :

 كداشررا تممهتو كتظعودقىألقعلا ب للاوج ”رءأوفطعأ ىولأىنعمو.!قىذلا فلوقلاكه يغلوقلا ||
 لئسلل زيت كل ادعامف كترعباوح وهئادتها دس هالازاع ل وتفار 0 أ

 1 : ىثعالا ناك ىنعم لك داذهو هجر ر

 محافل ا همعلع نمناكحس دع د ردن ىنءاحاملل اوقأ

 اهنالاهتمننونتلا فذحو نكمل اذإق لجأ نسخ اهموزلوردصملا ىلع ن اكس بمصن 4يقدهاشلا

 ةمقلعلاذهلوقت*هزنتلاوةءاربلااهانعمو هوحنوناممعىرخ فرصا نم عملا ف ترف ةماكللا مل عت عضو
 صاع ىلع هرفوة مقلع نمر دوا صاح ل ضف دة ىثعالا ناكو ليفطل | نيصاعل هنرفانم ف ىرفعملا العنا
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 - 2 5 ء - 1 - 9 مه ا هضص 3 ْ

 ناكرسشملا ىبءاو-:نأذ مون نوما مود وةيكممءزامفةن الان ال كلذةلزنعامالساولاق ْ
 5و 01 0 2 07 8 1 :

 ف اوهو) راسل ا!لوقنأمعزو سالو مكش وانس ريخالا است و مك :مدءارب هلوق ىلع هنكلو :

 (رفاو) (تصلا كأن ا |
 ه9 عر

 مومدلاتعتامأب 35 ركل فاند 9

 10 0 ا ةوس لك نما. ركل: هار'هلوق ىلع :

 ضعبن *”الثا اردعىب-عملافالىرخاورداصملاو م ءانيلا فهلا تاحتسريظنو فرصتنال كادوا

 رود | ارح نولوشيوءاوقا ذه لثمو ١ رغك الاراقغتسا دير كنا ارك لك ل ترعلا

 م 0 كاذمح لقد مف | رعأ هسفننعدعبب وصال |نمّدعا ريلادب ر ام رار عأ ْ

 اذهف اذهنمّدءارب وارسىأ ارح لوةيفاذكواذكل عفت أل حرال لح رلالوقيت أ كلذ ل-ثمو أ

 نم نأ لءاو رهضم سما ىلءامن مالوهدعب ردد ع كذا ريو لع فلارامذإ ىلع بص ْ

 16 1 01 ١_0 ْش 000000 لوس فرعلا ضم انعم نان اوعفزاك خراسملا نعمدارأ اذ مالس عف :رنمبرعلا |

 عفربام ظغلاوك رتو ةكراةماوةأرابملا ليهو ىرعأ ىأ المال سالإئ ىف نموكتال | |, سس هع 0 ع - 501 و ع -

 [0 7 ناسا دقو لعفلاب كفل ةلزنع هن الو عملا ذهمفث ال صام ظفاتقاوكرثاك |

 5 | (تلصلا فأن ٌةءمأوهو) رعاشلال اقر عّشلا ىف ادرغم |

 حان 5 ءادوعتاناصس مت هناصس

 ن"الءلا ناهس درع سالف ىو لا وكت هال ركود وم امأو امالسو ارح مهلوةد هش 1

 تلصلاى أن هيم الانلافدشنأو *

 مومذلاككغتامأيرب * .سقلكفانبر كمالس

 ةلزنع وهو هيزنتل اوةءاربلا ءانع.و لءفلاب ظفللا نمال دبع وضوملاو دصم ىلع همصنو كمال - هلوقهيفدهاشلا

 ىنع# كمالس ىنعمن الأب, كئرر دقتلاو:دك و ملالاملاىلعأب ربصنو نكملاذلقو ىعملافكتاكس
 قدشنأو * مذافصكقعلتالىأمذ عم مومذلاو طقن ثالث ءاثلا نهوكب قادت كئنغت عمو كر

 اضيأ ة يم الباملا

 دمخاوىدوملا مس سانامق قو * هلدوعبات اكس مث هناعس

 |0000 وا دساماملا فاشن نا هيف اقوال وتوفر طمتو ونتو راك وا اهس هلوقهيفدهاشلا

 نال>دمحلاوىدوحلاو اهاكعم ف ال ةءارس مش نأ هند ونتوهركشت هحوو ىشعالا تدب قمدقتاك
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 3 نع

 9 - ا ميك ا لا

 ني ا تام 2 0 يي نود

/ 

0 - 2 

2 0-25 

 عاض زغع تور ل

6 

 بتل ىنعمف هئكلاو اه لونا لعفا راما ءردساهبف بعت او مدسقمرخو |[

 عوج

 م
 ع

 بعم-و كد البس 2 ظفلإ 0 رايص دوسعتن نمي ب

 ا

[ 7 
: 

 2 نهج

50 
 أ

 ٍ لعتىذلاو لح رلاوهّملا دبع ةلزنعءا دتسالا ىف ىوَقرسوهو ةفر «مراصدت "اله بق عفرلااوم أ

 1ْ مالكملا لصأو شو فرع ا 0 رعم عما اذا همسحأو سوما قادتبالاْأل |

 سك بانل
 نمسك ارلوقتفئثبهفز عل ىدءن

 5 رادلا مسيو رثاس الف ىنن

 ماللاو فل الا هيف تلخخدأ الف ةف ةفرعللءادتبالا ل صأفاذك اهنمُد_واذك اهنمدسّلوقتف | ظ 3

 نبل ب دودذأا عم هسفنوكلا نأالإ ةركشلا لاعاد .الائعضوءادح بالاس حاريشناكو |

 ْ هرك ذوأ هلا ىلعرطح هنأ كاذو نوف اوق ع هك مساسودقل ا

 أ ءانثبل-زلار رك دل حرلاتعمساذا لاذ لهأ ل وقناك ابوس ترك ذىأاوسلاسةفّرك اذ اذإ

 || هلوق ةلزمعمهد_.ءراصه قطئم ىف ل>رلا رك رب ثمحهنأال لاذ لهأ ترك ذ لاه هناك مذ ها[

 | لام ناكتلزتعمدل ءداشنالاراصاق داصلاق مث َدسَسْنَأ ث رحهنأاك انالفتركذوأانالئرك ذأ 5

 اا هسفند ا و 1 اذلاو لئاللاعب انم لعفلا ىلع لمح از مارامدم |

 | كر 5 ىأاسو دكا ا 1 ذلاهلان ىلعر طخنيحدكنملا اورك اذلا نع راد زاجتراص |

 ظ ا هن الّلعفلااولْرَحو اهلا ىلعرطخوت "رركتامفاهااعباتماحو م ويس |

 | وهن اندر كلان تاهو كالي تير مالددابح مص ناك اي تحس نمالدب |

 ْ يل كاذّل ع لاقأك حو اوك 0 و

 : مدقم هراخاك رش 7 لام دو لهأ درامي راج و لام وله[ درامي اخ اذ لثم و باشا

 1 ايد لوفلا ادا 1 تمنكلو انما 9 ] 0 1 كلءادأو هقلا كَم آل وقيدت ناك انكسر وق

 : 1 ل نا مهنمر 3 ند راصدت ”اللو الاف, هول زاك |

 ْ نمرداصملاهمسثأ امواه دع 0 0 بت 1 دعممر داس دارت بديلا 1

ت ارلار كل ندا كلّسكْلاو هقتدجلا كلو ٌكلذو ج تاغصلاوءافسمالا كالا
 : أغإو كل ةمسكلاو كل

 قسلا تلقول ا !اأاذه٠ نمماللاو فل االاهيفل خدي فرح لكس يهنأ لاذ عسا فرحك |[

 كل وقكالذ ودل ود

 ولأ لاق(حلا هلدملا

 رداصملا هذه ىعب دمعس

 كب لا در افرك دحلا
 اه دواعح مس ال عف رلااهيف

 س>اولامزالا لك

 اهرلد هو الع اؤرشأف
 اهدءناماولعحو ةأ دم

 ةلزتعراصو اهريخ

 ديزلمال_غلا كلوق

 راصتخاب عنا



 ىف تمأ هلوق)

 (ملا كيفالرح
 رق حاج وعا هأنعم

 هنويدس هلع وُكيقال
 دريملا لاوو اض<ارارخا
 ممن اكءاعدلا هيدا ع درا هنأ

 اتمأرحىف هللا لعحاولاو

 عوفر الم ,وهلوق ووك مذال

 نأ ىنعي (حلام هاى وط
 ايف نيس منا وى وط

 عضومىف ىهذ بارءالا

 اهيلع فوطعملانال عفر

 ب امن سوهو
 قاريس هأ عفر

 1 كوثن ظفالا نملدبوهو بوصل عم همفف هّنأدَس |ناو هللدجلاَنأ لع و زك رلاوكا 1

 0 امتع ملفت الر رهضم لعف ىلعن آلا :هلوقامأو هتلادحأ |

 0 لع ل زل ذا !|ىقّئدس ادقو تاناد را 0 :

 5 فل الان تصنت نمسرعلا نمو َكسفالرك ىف تمل ممفاولا# لص الا سلو بو.ذملاتءم ْ
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 ْ ١ كل تارثلاثواوق» اريشكتب رعلا ماسان اهعممو َّ ىد ةماءامصس هلل دخلا كلوق كلدن ماللاو

 0 ا كلب تح عاسعوا 32315 اك كك ثدح هريسفتك |ذ_هبصنري تف كلب ممل او

 لب تح د

 هدف هي .طعاستم هز هت وىدت ن 0

 ' || كلوقكلذو يءامءالاو رداصملانمماللاو فلن الا هيفامىرج ىرجك ةركذلا «باباذهإب

 | كلالو_عوكلةلبوو كل سوو كلحيوو كاليوو كندينيبريخو كيلو كءلع الاد

 ! ىنلاواهدعباما يلع ىيممأد تيما أك فورحلاهذهف نير فاكللا ىلعدقلا هنو هرمشو هلريشو

 3 يح توا تاب انزع 3 هدح لاح قّسسآ 9 كرتنع تمت ًدقأسش َتأدَسا كد نويف

 11 1 يذل اذهقا هجر نعم ف هيلعمقاحرنأكو ىلا نعم همق كا دنا مك ىنعملاكلَذ ْ

 3 اماهتمحز َِر ةواهتاسث ا ىفلعت اهانإ دارك ل لك يو داع جلا فو درا د مرتع اوأهمف

 . || عضاوملا فاهعضتو برعلاترجأ 5 اهي رحتاسعأاف فورخاهدهتةلزتعا عروق ساول عمل مهن

 0 كلانا *وكلاماعط تلقوا ا|ىرتالا فورألا ماولح دما ماسبب اتديالو أهمو ءضوىلا

 مالكلا اذهل عتس لهن الز لءاعدلا ىنعمهمف ىذلا عوفرملاىتعموأامةس ىئعمدي رثكلالامو

 || برعلاترجأ5قورملاهذهىرك نأكل ئينيهنأ كرمصس وك اذهف هلدقام لمسك

 3 | ءانإ كرك ذلاح فتن ىذا| بوصنملا ةلزرنع فرح لك توك نأ ع لاكف امباودعام عت نأو

 0 ىذلا عوف العم نأ < /كلذك لعفلا عمهمةىذلا[دتمملاع وفرملاةلزعالو هنامث إى لمت

 | كلز< لو هتمح زو هنامثإ ىف لمت انإ كرك ذلاح ىف تنأ ىذا بوصنملا ةازنعلعفلا ىنعم ه#ق

 .االثمو نيهج ولا ىلع فورملا ترا مر ب رعلا نأ الإ مش 1| ةزخءتوصنملا لع نأ

 ) ملا وهناحسهلوقامأو ب رام ٌنسح عفرا هعفر ىلع 3 ب دامو مآ كوط عفرلا

 -3 5 ىود - هم 5

 / هبظفلاو كاذب مالكلان ال انههءاعددنإلوقينأ جنبا هناف َنيففطمللل وو نيبدكسملل



)١5 
 اةسياسسساا

 ,” َّك ور ٠ وسرد ع 3 ا

 مهلليق لعأهقاو هن اكف نونعتامىلعو م.ةغل ىلع كآرقلاءاجو ممالكب ولد ابعلا نكلو سف ||
 7 ءااسع وك : م مدةمووم اس هاموو و هه- ا

 ام!مالكلااذهذ المهللوقلا اذهب ونءءالؤهىأنيبدكسءااذ عمو لب وونيةفطمال لبو ١ ش

 لثمو اذ_همهلسح وو ةكلهلاو .ثااق لد نكءالؤهلمقف ةكءاهلا ورمملا حا مالاقب 0|

 - 5 ع < راسا 6 لا د هاد دو -

 امهذا نكماو نوكيامءارو نم أدق معلاف كه 1 بالوَف اوه ىلاعت اوف اذ ||| ْ
 هللامهلتاك هلثمو العن لاماذنمرثك ؟امهل سلو علا نماكشلبمواكعمط واكد قايثأأ|

 هتلدجتئشناف ليوط1:و 4ليولوقتو ثآرقلالزنأ هيودانعلا مالك ىعاذهىربأاغاف ||
 لباولا لفتالب وطالت و كلو و تاق تمار هاًدفصهتاءْتْئشناو لالا! دتمملانمالدب ظ ٍ |

 ادهنمو اًمتادلت ولاكل تيب ىأاءاد هلع كنكلو هنفودومالوإ ديم ل ير هلا[ ظ

 كلذلي واهل ةنوكس نأ الإ كا ةلوع لوقت الو ىتأكاءاقوو أ كل ىجو أو نأ كاءادف تايلا |

 و ود ر# م5

 نوكيآلو وسي عسب كو نأم اذهل عسئاذهت الثا لبو لوفتىتحكالوعلوةئالو | ١
00 : 10 8 -/4 2 

ل١ وو هلالي و لوب برعلا ضعب نأ لءاو ًادنبم كلءونب |
 كلد نم هحئر# ارد هلوعوداة

 (ليوط)

 رف اهلسنارس ممل ان وذ« دفا
 ءس هو عه عود 2

 مضخم“ مولا اس ه

 ىلع ديالك الر وهب توعدام كالو شه اك المك المو رح الالوق.قءالب وانلجرلالوةيو |
 هلوقب هبمشا ذهواكذك ديو لولا كلوأ كل عأ كاذكى أ النك الو رمتمالي وابلاتاذامهوقكلذ || عدامدرةعو-< و عهمو دعو

 ه4يعو ص ردكدء-|

 اًرمعواعدهلوق ىلءهلعجءا ناوالمك و اولاق اع رو المك البول لن و | 1

 قد رع !تعضوامريسغ ىلع هسيفمالك ااوعضوف عبق وهو نون ولا ههركشسا ب اداذفإلب ْ ا

 هج 11 0-53 2 5 عوض عل ه2 ىود و 4 5

 ةركشلا نمبااذههتمج زبارقدشنأو * | آ

 رضخلااهلس ارسنم مبتلاليوف * اهدولح فةرضخامتمؤوللااسك

 ا؟بوصنملا ىنءمىفهن الركن ناك ناوءادتبالاب هعفر مهمالك ىف رثكالاو بصنلاءالب وف هلوقهيفدهاشلا َ ١

 اهلل ءحو ىجراذنااط نب ورع طهر دع م: مهو دأن دانمديعن مينا ه 3 كإدل ح رطاف ل تس اول ملء | :

 صيمقلا لا رسل اوداوسلا امنهةرمضخلاو لاب رسلا ضأ

5 7 1 

 هلءمو هل او-ق)

 امغعاف هللامهلتاف

 لاو (ملا اذهى 1

 ضع نءربعي لو كيعس ءولأ

 نآرقلاىفءاحاسم هلا لاعفأ

 ةق.قح ىلع جولاعهريغو

 ىلوملا فصوتنأز جمل ةغالا
 كئاوأىلاعت هلوق لثم كلذ
 مسيولة هتان كتم انيذلا

 هلوقو هنالا ىوَقتلل

 هب الالعت ىح مكنولممإ

 ىنعم قىؤل لاو ناضمالاو

 زعدهللا نموهوةيرقلا

 مهأ مالا هحو ىلعل-و
 مهيلع هلاعفأ ضعي دارناوأ

 تام سائالرهظدامم

 ةعاط ىلع ريصلاو هيلوعفملا

 ه«فراعتءامالذكو هللا

 ءاعد م-همالك ىف سانلا

 نهوهفهللا نم عقواذا

 هقراعتام ىلع ظِفالا ىد رط

 بحاو هللا نموهو سانلا

 نآرقلا ف كلذلْئمو

 راظنأ رنخط

 0 ارشلا



 ىتع هلوسق)

 ( ملا مدلك الغد
 ىتح ىندي قاريسسلا لاق

 تدصنن او امهري_خ هم

 اهمصْنن ؟ئىش ىلءاهتسش دف

 هسشأ امو انتءاحاك اهدف عم

 ١ هل ووهلايت تاقاذاق كلذ

 ماللاوهو ربع يول تش

 ناحهاذاستلا

 هأ هل هعم

 0 / عمت |1210 تنك بصنلا ىلعاءااذاو مالكا ا 1 ا د ند )تتش اذا الجت ْ

 001 و - ل 2ع و 5س 3 3

 || اذاتاهنعججو ىنغتست الود نع ىنغتتاست الاهم ثثالو بو ةلزنعاهيولعصف نوت وهلا |

 1 تود ْيو تلقاذا ب نلابصن نوت ولا فاتتكالو مالك هبف سبل عفرلاف 1 وودامتّتاف

 بلا فلمن هان لد ا ك ذامفامت فتصنلا نأ ىلع الدباذهفدل (ش :

 ١ الال والو حيولوقتال

 ١ || ريكو ماهفتسالا ف راصو ك ترك ذا ل لءفلااوذذح مهنكلو ٌلعفلا ُلَعْفَتاَلإت نأامو || '

 ا ام الكوتا يملا رعنالا ناكناو اهسمق عقناج انهه عقب لعغلا تأ لا | تمور ف عقلا لج
 ظ ١ امم الىوق ىلاو ص الان تؤو ام-هويف عقباك انهه عقب لعفلان ال ىيهنلاو م الا ةلزخع ِْ فاتذعالو ا ترطت

 الي صتنين أ نههردصملا عند لفل عفريغب نانوكمال ا
 ْ 1 ماهفتسالا فر دصملا عمانهه عقي للا نأ

 | انريضتاقاذاىهنلاو حالا فكاذ ناك كلو“ الارغرخ الاو ىرهلاورهالا ىف عقباكر 0

 ان "كون كلو لحلو تل كاذكو اريساريسادب زّنإواريساريسدي زلوقتو ر ومأأ لاريغب هرمؤذلاف ||

 1 ,هّضعل لصتمرعَس ركاماف نام لااذ -هىف هنعاربكت تنك اذاريشلا تأ عاو اريساريس موديلا ْ

 1 ْ العفرمذتلو َت ع ًالاربخمتلعاغاف 0 ان تاوقامأو ناك لاوحالا ىأ ىف ضعبب ْ

 1 ٠  سانلاّبرضالإ قام لال بر ل تنااه كاوكاو هقلاءاش نإ هو نيبفسو !ج

 ا ترشلان د لبالا بشي همر لهن" النوثيالفلبالاّبرشامأو سانلا ابر ضالإ تنأامو ْ

 للملا

)1١"4( 

 ا ىلعَل مك نأن ماهصق عمون لدبالو برعلا همَعَصَو ىذلا عضوملاري_غىف امهتمدسحاو ّْلك
 ه )وم , ه <

 ظ ١ ال0 يوناو سن اذان ال ئسحأ همف|صخلاَناف تقلا |ممقلس أع ع وتلقاذاف 0

ي رعلاترجأام ىلعاهتي رجأف كاابتو تاق: اك مالكلا وأ نما.ّمعطقا افك نع
 ال اتان

 5 25و<

 ْ ١ كلورملال ءفلارامذ] ىلع هيف نكمملوأ ماللاو فل“ الا هيف ناكر دصملا هيفيصتني امباباذ_هو

 0 ردح نمالِدَرَدِطا ناكاك لعفلاب ظفللا نمالديماهفتسسالاو رابخالافريسصتي هن الءراوظإ
 جعوم <89

 ْ اا 0 اموت ربع | ترشلاألإ تنأامو ارسارست نأ اعإ واريسالا !تنأامكلوق كا ذو ني سحألا ف ْ

 ا العن لعفتالإتناامهلك اذه لاق هناكف ديريلاو سد رملامسالا تنأاموالثق الْمكالإ

 2001 مو 0-0 تاكل 1 هه 05 مسدد ع 20-0 .٠

 || دم تنأواريسساريسرهدلا هللا دبع ناكو اريساريسرهالا تن تلقنإكلذكو كلذهبشأامو

 00 ًَّء

0 

 | اعاف ءاَدفامِإو داما لجو رعهقنالوق بصّتناامريظنو لبالا ىلع ذم عقب لعب

 1 هاند دالرعمأا اوفذح مهنكلو 2 رد ماقام توتعانات لع شا

 هلعمو



 4-0 تاتا 2
 (ريرج وهو) رءاشلاو قالو | (رغاو)

 االتجاالو نوب عالف 5 وقل حرمسم معَ 1

 ني>اذنه أ هنكلوانالتجا نلت واع ءنوبامعأ انأفىأ انالتحاونمباًمفةوق َقاكم | ا

 ا
 الَحرسسملا لعجوااعتإ ريا ل_عف نالت | ْ ٍ

 حسا ذاوراساذ الص ّتمالعفهإ_عجو هيف

 اهقدذت دري تهر 5 لمده 0 دامعاف 5 ط واناعت اتالفاب ىريسُمعَ مأكل 8 و الفلا |

 لَو كلف نم مالكلا ةعس ىلعزا لَو الا اوهرخ الا تلف هلك اذ هتعفر تش 59 ا

 ءاسفاللا ا (طمس)

 رابدإ و لابقإىهامتاف « ثرك د ااذا تِحْسَحترامَترَ ظ

 لوق كلذ لثمو تاق كلءلو ءاص كرام كلوقك مالكلا ةعس ىلع ناقرادالاولابقالااهاعف )ا

 (ليوط) (ةريوث نب ممموهو) 2 ا

 اهسوان تاما ام عال , كلاه نبأ ىرهداموى هر .

 رهداع :رهدامودارأاعاو انالتجاالو نر هباعالف هي هلوقىلع ءرباغ يصنلاو ع رقي ا

 ْ ١  0 00ينم 0

 سديس ميس * ||

 رادداولابقا ىتهاجم 5 5ك اذا يح تافن 7 8

 ولو هماقمهملا فا هللا يقأو فاضل ف ذر اولإبق قا تاذ يندم او ةعسل اىلءرانداولامقا مكرهيفدهاشلا ١ ٠

 5 رد 2:5 دوج ناكل لعفلا عض مومردصملا عضوو اراداردب والامقا لمقتىهاغاف ىنعمىلعبصن |

 انالمحاالو نمايعالف * ىاوقل اىجرسسملعتملأ فشلا

 اهدلو تدقف رقد وأ ةقأ فصو* ى ىعرت عرب ى عمو هريسفتبت ديلا مدقت دقوا التحا نملتجأ الوز ايعئالف أ

 ّ دشتأو *اركداهاخأ اهدقفلالثما ' رضفتردأو تامقأفهبلاتنحهنك د ااذاةتءتروهنعتلفغاملكف 1

 ةيفنمملباملاف
 اءدوأباصأ ا مغرحالو * كلاهنبب اتبىرهداموىرمل ا

 نوكنأزو< و اعاستاوارامصتخا فذسف ع زجالو نايا هدب ىنحملاوع رح الو كلا هنأت , هلوقهيفدهاشلا ْ ْ

 قمع ازاعو اراصتخا نيبال ىلا فاض ا فذحي مئاءاست ارهدلل لءفلا لمكة نسيان ىذ.ىرهدامو هردقت |[

 ىب الو اكل اه.دعب قرأ الل وقبف كلا الو ىفهيفلاقيىذلاوهوةربون نكلامداخأ قري*هلمقىذلاتدملا |
 اح ه>دم ظرقتل اواتيملح رلاحدمنسأتلاو هدصب قديصتئدنمعزحأالو هيلع |

  0 1 1"ع .- .٠ - 5 .٠ 7 5 - 3 -

 ا

 (كوأ هيوبيس © ”9) ١

 ىهااف هلوق)

 لاك (خلا لابقا
 نو وعلا كيس ونأ

 ىلع اذ هلئمنوردق»
 نأ اههد_حأنب ربدقت

 ردتخلال اناخءاورالش

 ىف نوفذ اك نوفذحو

 هحولاو ةدرقلا ل ئساو

 َْق ردصلانوكبنأىاثلا

 ناكو لعافلا مسا عضوم

 لوالاهجولاالا ىلأب جاجا

 لوقتكنا ىناثلا ىتةءاممو
 فامهلمكف لمع وم لودر

 ل

 مكضانيردصعاسلاو
 ما ل هعو

 راصتخاب

 ءافلا مما عضوم



 (ملاةدغأهلوف)

 ىلا اذه ىز-عدا

 هلا ل_ءفطلا نب صاع

 هوركملا عام الا ركشم
 ريعبلا باصأ اذاءادةدغلاو
 نا ناكو هةيسايلل ل

 وه ملسو هيلعهللا لصصنلا

 ىصاخأا ةعيبر نب دب رأو

 ! يلع هلا هءلط الا عيل
 !ماع نفك !مسهللا لاف
 دس رأ تبانصأت د رأو

 اساسا أو ةقعاص

 اصخلم ها ةدغلا

 قاريسسلا نم

 (اؤ ١)

 جالا لاقو مايقفو

 كر
 كاذنمو لبقت_سباسعالو ىضما عرس نأدرب لو بَرطلاحف تن أى أ برت دارأافاف

 ةذفك دغر -غأ ًدارأااهئاك ةباوأ-ت ديف اًنوموريعبلاةدُمك ٌةَدسْعَأ برعلا ضعبلوق

 (رفاو) ٌرررجلاقو هرب فتك ري فتون طأ ةزنع وهو ةياولس تيب فاتومٌتومآو ريعبلا

 انارتغاو كلانأ المو « اس رز

 ||| لعتلار طل نءالدهواعج مج الابل اذه ىف لعفلا فدو اء ارتخا برت مْولمَتَآوقب
 || لعتتشنا اوءادذلا ىلعتئشنإنيبرض ىلعنوكيفاد بعامأو برعلا مالك ِيثكوهو

 ا | تفند هارساوم لوقت مهفتستإو تريخأ نإ كلذكو ندفلاف دخان : كفن اهاوق

 لأ تكد رك ذوأوس جر كد وأريسلاسف تنكوأ سلاح قالجرتيأ رنا كاذو لريسغوأ

 ا ٠ْ ل ءاعإكا ل بل الا ىو علا يع اند نك مالكم رو ريس

 ١ ١ ٠ اماهفتسا اوأا اري تاك اذاُباملا اذهىئ رع اذه ىلعو هسمف هنننظ وأل الا 8-5 اراذا

 || تنآأ اَتلقاذا ماهفتسالا ف تن أ كاذكو كلذ تين هيفهتشتظو أرسلاسىفالجر َّتيأراذا

 ْ ا لاع قتلنا ورب _ثأوأ تمهشتساءانإ ل ارك ذ لاح فسم بالا اذه عمو رع 1

 | ا اسس اذهىهيصنتاملثمو لريغلوأ كاهتسشتف لمت بالا اذه مأمش َّك ل 5

 ” (ىفا) 0 كلالوت كل

 رم نباابَكلاعوُم جذوع 5 ىنأءانإعلاو هللاعاسمس

 جاهلا باملا فدشنأو *
 3 * ىرسنقتناوابرطأ *

 | عشتنأوبرطتأى ءم او رطبرطتًر دقتلاو لعفلا عضومعوضوملاردصملا ل ءبرطبصن هيفدهاشلا
 الا مسلوك هغلا اىف فورعمريغوهو شلا ىرسنقلاورورسلااةفخا ضيأ برطلاوانهقوكلاةفخ برطلاو

 ٍ هَ بامل اقدشناو د .وثدنلا اذهىف

 | اءارتغاو كلان الامؤلأ * 5

 ْ ا ريغ فالزاناسيثلا دبعهلعفالحر اسق*مد تاكل مفلا عقومهعوقول هلاصتن وانا ارتغاو امُؤلأ هل اوقهيفدهاشلا

 00000 11 اكل! لعدنع بنو عضوم ما ىبعشو ةب رغلاوعوللا نب عمن هيلءركسأ ذا ىغهلهأ

 ْ .بايلاقدشنأو * اذه دعبهب ويس رسسفام ىلعا ديعرشمتتأ هيف لءاعلاربدقتو لاخلا ىلع هءصن

 ردا البلا ودشدوسأ 4 ناءالعلاو هللا عام“

 0 عض 00 اوهنتا ع ًاردقنل 00 عض ضومعوض 50 ١ ىلع“ .صنؤدللا عاصم هلوقهيفدها كل |

 ع 7 كو
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 هلزأ هللا اعامس لاق د 3 0 ا 7 الئاذو ]ا ٌ

 ةذرانإ كلذكو كا 0 و اًمعافآ و ساتلا ل دقو 1 اوف كلدو 3

 0 ا و تل 0 راسل اذه

 طفلا نم الدب 00 لالا نم 9 و اعادت وا

 ان ار 1 اهرسش نم هللاداًدئاعْ كلذ لم و عضوملا اذه قردصملاى ردت :رذ لعف

 ل "الدو دو مايق لاح فءآر ذل ةلزنع راص تح ةذاعتسا لاح ف 2 3 أ

 نمّلدنال ل عفلا فذ يكتمل نوع للك هن اكهللاداذماعلا-ةف لاخلا كل: ىف ا

 ا داذاو هاذ أاعلوقب نم ممنمو هللا اًذدامع :رحانهاه ىرخاذه ناصف هلابدوعأهلوق | 1

 1 5 ذلاحىف كريغلوأ كل هششت ىف لمعت 7 تنأو د رك ةلاس فو ضم عفاف ايلا ذك ا

 تر ًاوتابث !وةبحزت لاح فهنم اين ترك نانا داق واتساب ىف تك ءانإ ٌ ظ

 لاقو, كلت 0 ذامفردصملا ةلزئعأ نه ناك اكردسدملاى :رعرامذالا ولدبلا ىف هللا اذئاعأ ظ

 '( - ( ىلا ثراحانبدقادبعوهو) و ا ظ
0 

 فوغطف اوسع تأ كءاذئاعو د اوَعطنيذلاموفلابكراذ عطس

 (رفاد)
91 

 انأنأ اراعز ىلا دنعو هب اًصرحو سم تعجب ا

 هداهشالنييمعمسمداهشإءادعلاو هتادهشأ ىنملاو * ةاطءاىأ ءاطع هتيطعأ 2

 5 رةسوئشلا ناضتحل عضوم أ المخ اوهو ىلطات دوك تسمن وسال

 هللاديعل لعفلاباصتن الاعف الا نمتذ#خأأ ىنلا ءامسالا نمسصتتيامبااذههتجتت تا فدسنآو *
 ملسو هيلع هلا لبصّمالوسر باغصأ نم هيمي ثيل |

 ىوغطبفاولعب نأ ك.اذئاعو 1 اوخطن دلل موقلا كباذعق لأ ْ 0

 اولءن نأ كبذوعأوىنءملاوكباذايعو ردقتلاو لعفلا عضومعوضوملاردصملا عضومذئاع عضو هم هنقدهاشلا

 باملافدشنآو 3 تك

 ناك اراخز ناانتمو < اًضحوتاكيمت»ح َكابآ

 كلذو هلو-ق)

 (حلاامافأ كلوت

 بايلااذهد.عسوأ لاك

 ىذلات الاقى ةماعلا
 ريصص# لاذ نآريغ هلوق

 ردؤو لعافلا ساب اذهو

 لثمهمق لماعلا نأ هب وددس

 رداسملا ىف لمس ىلا لعفلا

 ملاامماف موقت ل وقيهن اك
 ناالسانل !ضعبوركنأ و

 _ ىفل.ههداك اللءفلا ظفل

 هظفل نمىذلا ل ءافلا مسا

 ىلا فرصد كلذ نه ءاحامو

 اذك لعاق مساالردصمهنأ

 ىد_ةعلوقلاو دريملا لاق

 دعو هنال كن وكس هلافام

 مانو
 ناو اديك ردصلانوكي

 لدد لعفلاناك

 هأ هسسسلع

 راصتخاد



 كلذو هل |اوق

 (ملاةهاممأ كلوق

 اذه دمع سو لاق

 نأالا هل.قىذلا لم تاءلا

 وح أف لعن نمذوخ أع

 ند نسل لعق رددت ىلإ

 هلاح نم هد_هاشا غهطفل

 وبأ لاف (خل ةلبج موب هلوقو)
 م ع ىبلمووه كمعس

 رحطتو ناد و دسأى ب ىلع

 نددم هرقىلع ىدسالا اذه

 ريعمل ااذه مهلابقتسسا

 اومزهوهرذ- ىةُكروعالا

 لعفلاو مسمثملل-تقو

 تانادو رو-ءالابصانلا

 كاذ ناكو نول.ةتسنأ
 ةدهاشملالاطاىق

 ها

 كر 11/5

 اذكهقطادنءتنأىأ اذهناكم هعضوم انننئواريحروحت لاق هناك

 ا لاا تالا عر عه لعفلا نم دون ىلا ءامسالا نم ى :رجامتاباذهو و

 لاحىف الج رَتناركتا اذهافإو ىَرْشُأاَنسسقو ةصاسم أ كوةكلذو ب لعفلانم

 ااا 0 تام لود تاتثلل كر اسسقو ةصامخاتلقذ_ لفتت نول

 اا ل وترا لاط كتف لد :ءوهو هلاذ_هتدمثتىف لمت لالا هذ_هىف تنأف

 | انذ_-و كلذ وهنكساو هنع وري وءانإهمهفمأ هبل شاح وه سهأ نعاد-_شرتسم هلأس

 0 د6 دو عدوك د د0 مهدد د 7 1 و
 دس أ ىبابلاةف هنمريطتةروعأر يسب هلة ساو . مو لاق دسأ ى ن مال حر نأ ب رعل| ضعد

 || لاق هناك ويتمنكلو هتصو هروعنعمورب لم هدشتسسينأدرؤف باناذو روح
 ١١ || نولتلا ناك اك اعفاوناكح هانإ«_مينتلاح فلابقتسسالاو باناذو ٌروْعَأن ولفتت

 ْ ٠ْ 0 و هورذحلر وع الاوهل تش نأدا راو لل والا لاخلا فنيةبان" ع

 اد "2 الرف كلذ

 كلراوملا ءاسنلابشَأبْرَافو « ةلئاغو هَفِجاراعأٍل لاف

 0 ظ
 . تالعل اذار داعلا فو + هلل ادلوأ غالولا ىفأ
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 لاقو اذك ةصواذك ةرص نون ولو نول ة:ةىأ

 3 . بصتناورحُرتي طفلا |نمالدب ريح :رلاردقن دعب ريد نزلا عضومرحاز ريثكت وهو راحَز عضو هيفدهاشلا

 | الكينثتو رحت قح نم كمزابامدنعو مهمدبأ قام لع صرحلاوسانا اًةلئسمتعمج كارأىنعملاو * كذا

 | هت ربا فدشناو + لاعسلاريح رلاونيثالانانالاواندنارحزتىنءملاو دك ملاردصملا ىلعانان أ بصنو

 ْ لعفلا نمتذخخا ىتلءامءالا ىرج لعفلا نمذخنؤتمل ىلا ءاهالا نم ىرحام باراذه

 ' كراوعلاءاسنل اءامشابرحلا فو ع ةظلغو ءافحارايعأ للاى

 ١ ىتءملاو * هليقباملا ف لعفاكد ظفللا نمالدب هعضوم تعض ولعفرامخ ا: رايع الابصن هيفدهاسشلا

 ]| ىكلاوغفانوهو مصل ا ملسلاوافع_ضواني>ايضيحءاسنبرملا فوءافحارابعأ لسسلا ىفدولوحتتا
 ]| هلت فبايلا فدشنأو * كراماهتدحاوضيحلا ك اراوعلاوةوسقلا ةظلخاوراسماوهو ريع عمت داءعالاو

 تالعلادالواةدايعلافو د ةدحاولادالو االول اىفأ

 ةدحاولادالوا نو ريصتأ ىنعملاو »ا هن ظفالا نمالدب هعضوم تعضو لعفرا_كخا.دالوابصن هيفدهاشلا

 ||| ةلعزوتدحاو تشل تاهمالا نهوتالعلادالوا نو ريصتو ةعلو عت ىهومئالولا ف لاما هذهىل انولقتنتو

 1 ١ نوعطاقتتو ضمرسملاةدايعدنءنولذاكتو نوففتتو ماعطل ادوهش ىلع نونواعتت ىاىضر#ملاةدامعف

 ماو



 سما 0 فالاششطس س72 00-2022

 رءاشلالوقامأو ا 1 | (ضلا ا

 07 ابر لحادعأ 07

4 

 ادمكإ 8 5 ادبعألاقفءارتجا اوراختذا لاح ىف هآز هنأ [قعوعا دنلا 00 0

 لايف تيس اش تنل ه ىلع بام !ااذ_هىفتريخأنإو ةماس لقاك 1 0

 0 ى رخأايسيفوةرم هنأ عدقسمك وقةكلذو لعفلان مدت مسالا 1

 ا ظ_فللان م الدب هراصف كذب هسهشت 7 نأت درك َدكَلو هول -ه>دقرم ابموقلابت ظ

 اذه ازتهر انسة نو راو ندا 0 ةكل الل دوا ىرخأ 00

 هليلغ تنام لمراو انمي ل وأن ريراصاك : ٠

 انعم تدكوأ اذا نور واو ةيصاشو رست 1 طسفللان م لدبلا فر وع "الاو رامع الا | .

 ناكمه نكلو هلعلمت ولع-غلاك رش رك دقو هظذانمّلفةلامىرسجتدم ر كاغإكن'ال 2 أ د

 هنكلو ودلااذهكلذكو ثردلا عم ريسغبال ناك يك شوال ا

 َنيرداق ليزعو ل-> هلوقامأو ىنعملا ضقيالىذلالعسفلانم نسح اهءانغتسا 41 7

 00 سنون كلذ انة نب ردافا ومسك لسلاح لعسلا ل عومف || ز

 )لس وط) (قدز رتارمد) |

 مالك وذ ف نم ارا الو رخل مذلة ىلع ظ

 تبلاىف ٌتدهاعرك ذءارئالأ او رحب ركالو لاق هناك ليةتس اسف رخيالودارافاف ||

 ' لاقف هلي قىذلا |

 م اًممو اًعاك جانر نبل 5 اوف رد هاعفر 1

 َقِدَر رفل بامل ا ىفد نأ او *

 ماقمو امئاق جار نيسل *« ىنناووهرتدمهاءؤزللا

 مالكروز ىفنم احراخالو * اميسمرهدلا مث الةفلح ىلع

 ردقتلاو 3 ؛ وميسبه ةمىلعلمفلا عضوم عوضوملار اردصملا عقومهعوقولهمصنواحراخالو هلوقهيفدهاشلا | 0

 تدهاع ىنعملاولاخلا ىلءان وصتماحراخال وهلوقنوك.نأز اروعو اح ورخ مالكروز فنمج رخال ف رت دهاع |[

 هيفدهاشالو هئءهب ومسك دقو رم نبوسدع ب هذم ىلع اذهو اةداصهندهاعىأج راخالو ماش ريغ ىف ر 0

 ةردكلا باب جار نيب كلذ لعدن ا دهاعو تانص لا ف ذقوءامي انعسات نيحاذهلوقب 5 ردقتلا اذه ىلع 1 ّ

 نمل مح اللوالابابلانمبالااذههنلاهحردن ومس صقاغغاو مسوملع با م 3

 تكلا بانك نيرهذملا ىفةقيقمللا تنءددقو رع نىسعبهذمو هيهذم لع نيلب وأتلا أ 5

 تائموأو هاوق)

 هلع تدصنام

 وأ لاق (لا راسعالا

 اولعحالا مهنا نعد ديعس

 اذور روعأأوارامعأ لاف

 دعقواءافأ مهلوقك بان

 رو-ءالاورا.ءالاو سائلا

 لف نمذو_خأع سال

 ذو>أماتاقو هماعىرك
 همصانرهذأ دقو لعف نم
 ذأ ىذلا لعفلا ظفل ىلع

 قى ناسحالا ناك هزم

 ردق.ن أروع الاو رامعالا

 ناك ناوهظفل نمل ءف

 لدم رع دقذا لعمال

 قارط قد مالكلا ف
 لوقنانأىرتالآ ههيشتلا

 ترشتاذاةًأرملاتاحرتدق
 ريدَقَتلااذ_عفلاحرلا»

 اذهل ثم ىف نسحأ

 هأ



 رهط أ ناف هل اوق)

 نكلرذلااذه

 ىاريسلا لاق (عذرلاالا
 نيمدة لا ضعب لؤأتدقاو

 هنا و رهتكردأن عولا ف

 ف بلاطى أن بىل-ع نع

 ةمسدعنلو لاعت هلوق

 نأمعزو ةيسصع بصند

 ل لوقت ا” بصنت ةمصع

 هتعىرماعلاامنا برعلا

 ردصملا ةلرتعهيصع لعدف

 انتم ناكر

 تودرداصمألافاذ-هز دروع

 الوارست نأ لوقتءام- الا
 0 ثنا لوط

 ما
 هأ ردصمال

 بهذي ناك حولا اذهىلاو زا دهاع ىلع «-كنأ دريلو هبفوهأب اند ىاهنأ ىلع لولو

 اننا دعاف وعاقالإتن امَتاقاذاف ٌتدهاعىلع هلك نكي لهن الك :رامقىسع ْ

)1١1/1( 
 و <92

 لال لهم انتي عقربوذو رو أرحل ةو عفتراهئابدئاعفإ و ىرخأ سيقوم

 نمّنأ سنو م-عزو هلع ىكرعفلو ”الاوهرن "الاول “الا مالا ىلع ىيم هن الع ةرلاآلإ

 كلذدب_ثأامو هتدجلااةازن ازكع عقودق سمه اك ا اا ماتا كنا عم نمد رسعلا

 000117 لا ناك اهون تا الاهرمضت وَّتنا دير يوم [لاكولالوت ,ل بلل امعذو

 رداصتملا نم ىضماسمةراستخكميفري_:تافل هفلاب ظفنأا بقاعم هس مسالا نوكت ع ضودمهن“ ال

 ّن بانو ذوروعألاتولو ا ناني رلاو ءامسالاريغف يتلا

 تفرارابلا «ةرلاالا نك مرمذمل اذ هرسهظأناف هقلابذئاعنولوقن مهنأ سنو معزو ابيصم

 ْ رهظأ اثيحز < رمسيس تسند |وقىد د رهو رداصملا هلع لعت نأكل ازاحو رهن تنأ و

 نآزامالا ىف رع لاك ا.صنألا نك له:مّلدب وهىذلا لءفلارهظأو هنأ كهري_غمهدنع

 لك لكل هسفلاو أد تلاراصو راهظالاذ_هبُرمْشتِ كلذك ابان عفارلادسعبّرسمُمُ
 هل لرد او لك نال تالا اذه ىقةدح لءام تمدحاو

 ف هراهظإ لو ) 111ل- هلارامخ] ل ءايضتنم بام رداصملا نم ء ىجعام باد اذ_ه 2

 لعفلااوفذ- مهنكلو هجرمل هجرت هناك نكد هادم لاق هناك َكسانح كلوقكلذو

 هقلاذاعمو هللاَنايسن ك0 ةفاضإلاحىفالإ ان هركللو ه-ةمالدب راصد 0

 ظ وه و "6 كلذ هشام و هللا تادعس فرم ورم هناك فر 7-0 الثا ام نيفاضمالإ

 - (ليوط) .
 وسد ع < 2 < همه

 ضن نم ل روهارسشلا ضعت 1 دلع م قا أو تنفق 3 ردم

 يث-

 ( دبعلانيةفرط
 م3 351

هانمدا ارأ هنأ ةمنئدل | قعمن أل بادن ا معز و
 ْ ا ةجر قشنك انك 0 اكعد 

 ديعلا ننةفريطلىن:مردامعأ انمءىبعامبا.اذه هتمجر تبا فدشنأو 5

 ظ اد ل ريما ع اهيل طمب يتسلق تنفر ذنمالا
 اريثك 3 ةوةغلامم ىنثو انيتانياع ند اريدقتلاو لعفلا عضو»ءعوض دوملاردصملا ىلع كيناذح تصئهيفدهاشلا

 0 اهم الكل ذلا طع ةمنثت لا تلع ف 1 كلا هدارباغإ وةهصاخةيذثتلا دصقما ذمدصقد مو ناحت د عيان نحت ىأ

 ١ هتينكوكإادنهنب و 00 ب باملا فدو نمءاحامك اذكر هريث ك.ةود اعلا فرعسضت لوأ

 هرأن باطىلع مهلاضي رحت هموقنمل ثق نمل هلتقرك ذ دو هلت :ةبرعأ نيحرذنملاوا



 (1١/ه)_ ظ

 برعلا نمانعممو كيدحسو كيبل كلذ لنمو كتر 2 . ارم 1

 هتاحنر رو هللا ناصسلافاك اماحرتساو هللا تاحسلاق هنأ اك د ءنانحو هلا تاك لوي نم

 اًضأوهو هللاةاصيس بص 01 انه ستاند وستكون و مقاتل وك

 هللا كرَعو ,هقاناطسنا فرصتتال كمل َنأالِإ ةعاطواةهمَتريسْخأ اذاكلوقةلزنسع |

 لزخع ةعاطو مه ىرضأ ىأةعاطو عمم لوقين مبرعلان مو فرصتتالهللا و : ا

 8 اًهاهكي ىنأا منان تااقف . ) : .

 هيلعس متن ىذلاَنأك لس -متسمريبغ ةعاط و عمو ٌنانحهملع عفت راعلا ضو الا

 اًد-لاقاك ةعاطلاو عمسأ ةيح تفووفةعاطواع ملاك اذاو لمت غهقاتاصسوكيبل ْ ا

 دارأهل اكرذح دب ردع نكمل لاق هنأ 6 هل هراذح كلذ لثمو ري_سفتلا اذه ىلعار رعد ||

 كل "الا ىفانأف م فك بج أك لوةيهن اك ةباجادعبةباجإ كي دع وكيل لو 2

 ل اوقٌلع_فلا هيلع عق ةوالاحن وكر دقدنأ الإ [ثمو اددكوت ةيناةشتا هلع وبيع ْ 1

 (ليوط) ٠ (ساصتخ اىيعوهو) رعاشلا ||
 هه و رىوو

 7 سإالدربال سبل ىحكءلاود 5 هلٌةمدربلابى دز درب ىشاذا
 هع 7

 (زعد) اضأهلثمو اناح ناك ءاش نإو كل" هلوادموكةلوادمىأ

 #3 اًضوانعطو كذا ذهاب رض ص

 117 5 5 بي م 2ع 3 1 0 5 < هم 26 د 1

 ذكو لعفانمد_-اولك نفٌتلواداذاى ا ني-:ثانملعذهنأكملاودةنثت ىعمو 1
 ص م1 - - م - 8 - 78 51

 دوسالا يك“ هساوساص اي دسل ال 5 ا 3

 سالدربلل سلىت> كيلاود د8 هل_كئدربلاقشدروذاذا
 ىنءملاو نيَمْثا نم هلوادملانال ىثولاخلا عضومع وضوملارد_صملا ىلع منو كمل اود هلوق هيفدهاشلا 1 :

 |ماهلمقأم فرت. كلذلف ةفاضالا ىنعم اهل ظحالو باطخلل فاكسلاو هل نيلوادتملعفلااذ_هانروتعا |[ '
 درامهتمد>اولكق ثهتلصاومةمادتاو بح ن منيب و هندب دوم اديك اتدارأ اذا لجرلاناكو الاحعقوو |[

 هلشفباملافدشنأو * ةدولل قدأك لذى رهيحاص 0

 ب اضخوانعظو كي ذاذهان ريض + ا

 ذهدءداذهذ ما سضوءملاو كملاودىنعأهإ_.قىذلا ىف لوةلاكهيفلوقلاو كيذاذ_هءاوقهيفدهاشلا
 هريغو عطقل ا ىفةع ءرسلااذهلاو هك نمالاحن وك نأرو< وهنملدب وأب رضا ةفصوهو ريكا ىلع 1

 فاوحالا ف نءطبوقانعالاب رضي ىأ فئاخانعطلاضخولاو |!



 كسل هلوق)

 لاق (حلاكددعسو

 ةينثتلا نأ لع ادعس وأ

 اهيفضرغلاب املا اذهىف
 ةص دوعن ءئىش هنأوريثك.ةلا
 اهيدا اربالو ى رخأدعب

 ىذلا ىنعملا نم طقف نانثا

 كنك اذ ىلعلمادلا و ورك ذا

 لو الا اولخدا لوقت

 نأكضرغاشغافلو الاف

 لو" الات ّدحو لكل خدي
 ئمهنأل-عتىدلو' الأف
 ىلا جادحمنالو لاف يشدد

 لءيفة رص نمرثك أهريركت
 لوألا دعندوعد ىمهنادهل

 طنفالاكاذ ىقنكذف رثكم و

 رلغدك ىئلل اد
 ثوكنال هناىأ فرصدتم

 وأ ان ودئمارداسممالا

 ااولاخلاعضومىفامسا
 ةمنثتلاب هلة ددنال نكت ل
 لدو دثكملا ىدماظفل
 ىف ىعلا اذهل ظقللااذه
 ملف طقفردصأملا عضوم

 هصعاو هسق اوفرمدت

 ا” فرصتبف دحو
 انانحوىلاعتلاق
 ها .اندل نم

 راصتحاب

)119/5( 
 ا 117111 ا 1 1 ب ع ب يب

 ذهدعب اًدهَمَقو لعفلاَنأىلعرأجءاشنإو هجولك نمدهدعبا ذه لوقهن اك َكءَداَذه
ٍ-- - 3 2 0 1 7 001 2 

 ةفاضالا ىف ظفللا اذه ىلعءاجهنكلود_اومساكَتلَنأس نو معزو لاخلا ىلع همست
 5 ىو

 صعب ونام نولوقي مهانعمم اوتار نتاج ل لطا معزو كنتَ وفك ان الكملا

 كَساََح لزرع كلاوَحو بصن هعضوم ْنكلو فاو سمى رهن روف بآل وقد برعلا

 ةزندع سيلنأ نيسبت مسالا ترسهطأ اذاك_:”الّدر هنأ ىلابابلا اذه ىفجاتحت َّتساو

 كان اراد اودرفأفكلاوحاولاه دقو دز ىدع سود زىللوقنال كنال توك دلع

 م لاق

 كنا أالثأ اويسحو « اكل انآالْكَّس اوُمدََأ

 0012 كلاو لادلا كما

 لافو
 (راتتم]

 <-5 دهسمدم+, 8

 روسفاكدد ىلفىلق «

 مسمالا تر هظأ اذاديز ىلع لوقت كن'الرو سمئَدب الاغا لع ةازنع ناك ولف
 7 0 ِه 2 نا < وهموم هوهع 5 :

 را همصل هحو كل نيمما ارك داعغإو #ب هنماقمشااموك د دعسو كمل ىعمرك ذباداذ هه

3> > 

 اروسم ىنال توعد

 ,.ىدم هسوع 1 هقرافب الإ غلا لع مواد ل-جرلل لاقي هنأ با اططناو أ ان 2 تامه

 تاملاف دشن و*

 اكلاوحىلأدلا ىثمأاآو * كنا الكتااوسسحو دع كسلا الكتاومردأ
 كيلوحن ا ليلقكلاوحو كءلاوحوكلو>لاة,ةينثتلا هيف لممتسملاوهدارفاواكسل ار هلوق هنقدهاشلا

 . ةرفتاكب لولا او-ليقندرفااع ءروريثكسلا ىثبامتدونو كيماو كيلاو + اذههي ومدسرك داغاو ليلق

 معزتامف ملكنت ءايسثنالا تناكمانأل سعلل بضل لوق نماذ_هنأةدسعو أمعزوكل اوح لاقيف كل اوح

 بابااقدشنأو * هلمح لدن مل اهي لقاثت :اهيف ةيشمدل ا دلاوىثملا دلاوسا ارعالا

 روسمىدب يي ةىلذ #3 ارو-ءىنانامل توعد

 ةلزنع درغم مسا كيبل ا هع :رل سنون ىلع هيتح اا غاوةينثتل اءاراهالءايلاتامئاىدل ىب ةهلوق هيقدهاشلا

 2 رهاظلاىل !هتفاضاعمءايل اهراهظا او ر وسءىدب ىاةرعاشل الوق هن نتاع ايك هءاناو كيلع

هوحنو هيدب ىلع لوقتاكر وسم ىدب ىبذ لاقل كءاع ةلزنعناكو لو
 ا ىناحأةىتبانةبئان عفرلادوسمتوعدلوقإ * 

 ْ امهصخف هنم هلآ سامهسيلا ناتءفادلاام-مالهيدب ىلامناو ةيدق هلأ هن اكوا منوم ىفافكو ا هيفءاطعلا

 كلدلةيءلتلا



 ياللا

 َك "ين تاق "ةدعسأاذاوهثراخناو وكب رشلا ل حت اذا 1 |

 اذهف كلةعتاتمو كنمان ٌرقلاك د مف كيدع-وكسالاةف ٌتالفانلح راو رلالاقاذا ا 1

 كلذكو لوتس م وهنلاناصسا المشع هلنآةءارب تاك اممالكلا قلعت التاكن إو ٌلِمثَم ا ظ و

 ئثاف كنعىأثأالَتر ْئَأ لوةردن اك لجوزعشاكاذيىنعب كْيَدْعَس وُكْيبلاهاذا ظ ٍ

ألو_ةءدن كف كندا سوداوفاعأو هاوهبهتناىلا بد ّةيدهف كلذ لعفاذاف هنقزرعأتا أ
 ان

 انلجاعإو ع ع واطو عاطأو عياتد_ةفكلذلعفاذاف فاتر غ كءايلوأو كلّرعأ عداتم 1

 ادجوامعرو امس اج اسيلاممنألاههيسصت وهم شونل يدعوك ارم_سفتى بع ||

 دس ًاواكع قا لاةدوغافإ ادعو اق سرعس سفح نءلئاسا لوقت كن أ ىرتالأ هييشأامو ا

 كيل الوقت نأ عسط :دتالو هلا كاممو ل اهدا نملدناة تل اًدجهنلا ||

 همق هاذ نكيلالف لأ نمل لالو دعس م لد اب 1و د هرمنا َ

 كلذ تسةلافهقاَناُصس نعم الاهمرك ذنيح هّناةءارب انعم هسظغلربسغ نم 2 | َ '

55 

عف ىف ىتسلاو دا ازثع همقأن وك مذا هئماقٌثاىذلا ظفللو كي دعسو كسي |
 الو امهل

|] 
||] 

 ا
 1 ا

صنلا مميت ةسعئانملاو ثرقلا !مهانعُ امي نافرُصتي |
 ص كسلا دع ت

 0 وهن اه منعت 00 954- كمن كلذ للنمو هتان ىفَّبصتل انهار تتم أ

 ات عماد

 قفا ىو مجسم .هلوقاَمأو انيس اوفدوأستت هالات لم تاوامع امهانعمن' نأ ا

 ١
ْ 

| 

١ 
١ 

 دقو عد عددقهل وق ةلزعاذه انام أ 1 وك وهنا ناسي 1 اضن دارأاهناف 1
8 
 اغإو هقلالإةلاللاقاذا لله هلوقئاذ ىل_عكآ ديو ىأ,هلوةبو عدم ظفلتهتعمساذا اأن |

 ص

 تاس ناكل مالكلا ن 8 مهلك ةلزتعاذ هناك ولو اذهب انكدق لوقت فام ولعل ْ ا

 نكلو ماللاو فا"الاو ب صنلاو عمفرلاور لا فس فرمصتم رس .وبلوهقلا | ا
 0 و داع 1

 هللاالإ هلإالو عدلاك اذا ُتْعَدَءدو تل ةلزغم تنسو تحبس ا

 5م -

 لكلا حامض ارعم هلاذاف هب تر رصو راج وص تونه بثر م كاوذ ا

 ( كواهيوببس - ” )

 ٌكلذو 4 هراهظإ كورثملا لع فلارامذإ ىلءهب همست اردصملا هيفصتنت ,امبان اذه

 نالهلوق)
 امهدحو امهانعم

 لمت الهنال(ملادحاو

 تثعف لعفارفدنم

 وهو لعتسم ل عفر دع
 ىرح كاذكو اذن نتنكلوق

 م5 اره ماو د
 نكلو ا.تبهلثم نأ ىلعدرب

 اذائشثلا قر مبلاسقي
 رملار نب لوقتاك ىبلغ

 اهاطغىأ بكاوكلا

 اع ىنعمىفا الاخ

 اذاانالفؤنالف ةرملاقن و

 ادحأرألو ءوس هيلعاعد

 الا هن وعدلا كلذ ةريسف

 ات هلوسة ىف هبوبيس
 نم اصالم ها

 ىفاريسلا



 نأدرتمو هلوق)
 رخ "الالف

 ىعي (حلالو اللةغص

 الواتعن هلعي نأدرتل كنأ
 اذهو)دل اوقو عقرتف هنمالدد

 ىنعملا ىفاليصتلا ف هش

 لمالا لءاجتاىنعي ( خلا

 ليدللال عج عم ىف انكس
 سمسلا ف _طءفانكس

 ىءمىلءرمتلاو
 قاريس هالءح

)11/48( 
 ش ها

 (طيست) (ىلاسذلا هخبانل اوه و١ رعاشلال اهو

 اا رم رسل ١ ا لايت ةفوذتم

 ْ (ليوط) لافو

 ابكان ناكاذا كيب نم ةنرو « هئدهو ريلكلادانسإ دعناهل

 انداوشلابالكلا هيو 0 #4 ا روُتااريدعرب ده

 ألد هولو "اله ف صرح "الا لع مت نأد ا او تبوصت لاح ىف هبّتر م كنالاذه ٍبِصَيناماف

 1 اذاف كلوق ةلزنسثوص كو ةراصف ل ”كعدفدنل كوسه ته لكل هم

 | لعاج 1١ درع هاوس ىعملا فال صتلا ف هش اذسغو. نسما لغ قاتلا تامه تو رصيوه

 ١ ْ ىنعم ىلءهلأئراقلا أ دقف لمللالءاح لادن يح هن'ال ان رع او 0 | واتكسلملل

 001 2 و 0 - هلع سد د75 ءسش اش دم 0 8-0

 0 لاق هن اك توصاكدكو ىتعملا ىلع ىلاملا لوو انكسلمالالعحولاف هر اكرادذ لعح

 َ و 6 ل 5 2 ا

صنف ىعملا ىلعءله-ف-تّيصي وه اذاف
وصب توصدل هلوقد_هنم_هوب هن اكمي 

 1 راسملا تو_صَتّ

 >ٍ 0 ع ا
 تلق اذاؤ هئمالدب توصلراص هن الادهف دل -> هنكلاو راج توصو>-رع وأهءدوأ

 ىفايب لا ةغباانال هبهمشملاردصملا هيق بصتت, مبا, اذههتمح رتب ىفدشن أو" *

 1 دسلا وعقلا في سصصفقب رصد * اهلراطلا س دخدي ةفوذقم

 | 0 دك! هلو هيا لدرعتم لعق هيف لماعلاو. .هيهيسشملاردصملالعوعقلا في رصب صن هيندصهاشلا
 طاكنلاوةوقلاةقا'فصو * زئاحلدبلا لعهعفرو وعَقلا في رص لثمافب ريصفر صب اهلزاب لق هناك

 ]| نسلزاملاو بك ارتو هنم ل خادنام هسدخدو مهل الاضحتلاو اهلعهك ارتلاةذق معلا تفذقان اك لوقبف

 70| توتمفيرصلاو لزااهللاقبو اهتوقلمكتكلذدنعو اهن.نمعساتلا ماعلا كلذو اهلوزبدنصج رسخت
 | اذاتركلاهيفرودناموعلاوهصاخ طاشناانهدارأو ءايعاوأ اطا ثن ضع اهضعب تكحاذا اهاينأ

 كاذك الا ادسم ىمسالود_ل>و ا فبل نمل حدسملاو فاطخوهف ديد >نمناك اذاف بشخ نم ناك

 . همساو ىدعملا هغياناببلا ىفدشنأو * مسالادسااودوسمب لمحو هاتف تءكح ٠> اذاهتدسملاش و
 ] ْ سدق نهلل ادمع لاقي ولاد. .عنبسدق

 ايكاناك اذا يك و هئدهو ميلكلا دانسادعباسه

 | ا,راوضابالكلا هيقوربذدي « هسأرضفش روئلاردهرده
 0 ا .قلوقلاكهيفلوقلاو رده انمنالريدهاهل هلوق هيلع لد لءفرامذ اىلع ر وثلارده بصن هيفدهاشلا

 ا ادعم داعقاءدانساوح ورحم ملكلاو هروفواهمدج ورخدنعرده:ةفئامةنعطفصو * هلبقىنلا
 أ 0 لال .كيابتوسلا نر ةنلاهمفو هنوكسهودهو هفعضل هكسعئث ىلع هرهظ»

 ش نرقلاقورلاوهندامعاو ديصلا



)١13( 

 تيقلأف راج توصتلقاف لاسري غل عسفلا ىل هذراملا َتوص توصي وهاذاف بتر رع ظ ١

 17 < هسيلعالاثمراجت ود لهو رهظلالعفلادعبالعق كرامشإ لعقماللاو فلالا 1

 ةةلععف تّوصن هيلاٌتلصو أ َتئشنإو ثوصهلاذاف تلق ن بح كا ذ تدر 6 الاحو أ ٌثوصلا َ

 كل تسال ااهدنه د تلوتك هلل :

 توص ٌتوصهلا دان تلفاذا كن ىلع كادي و لفلفلا ب حز زامتلا كددقدهلاذانيٌثرمماضيأ 1

 00 رخع لاح وأ لادن لعب اناج توصوٌتوص لدعب 9 ترشد قفرامجا ا

 هرهضأ 5 1 لعفيلا تيقتحا هسنمالدب ردا اوك الىذلالعغلاَت رو نامل ظ

 ) 1 رءاشلا لوق اذنك ا

 اًهراكيْت حا شراك ِ اقراصنتلعتس ا اراذا

 [م الاحوالوعفماضد انوكيف أتلف لاك رهضم لعفب, تش نإ و لادا ريغ ىلع نوكب 7 ١

 (زجد) رعاشلا ٌلوق ل علا ىلع نوكءوالا-نوكيالامذ لاحريغن وكي ا

 أ
 أ

 يدر هي ه+< 6

 ىءساىوط ىتاسلا ”لررمضت * قسسو ندبدهب نما وحول

 ريل هس ه ولن ال نير ءناكج تئشناو اه ديال ناكتئشنإو ا

 بايلاقدشنأو « |

 اهراكو تحياش راكب بأد 5 اهراصنأ تطقس ىتأراذا 7 1

 تطةسوتًاراذا هلوقىعمهيف لماعلاو مدقت ىدلاك هيدبشماردصملا لع صتوراكببأ د هلوققدهاشلا ١ أ

 راكملا لعفتاك ىأ كة بهتعشخو اهراصباتطقسىتت رافططملا اورج كاذ قاب ةديللادااقتا ل ١

 ىضاملاداحلا لاح رلانم عشملاو تدج تحيا ىنغمو اهبضارتءاىفاهلودف ت دج اذا لبالا نمةركب عمم ىهو ا ١
 ريعضل ا عضومراكمل عضو تر ذاح ىاىهت اشراك بأداذهىلع ىنعملانوكفت ,رئاست عاشو هطلاظ د ١ دا

 سرلا كة دعب # ليقملانءنهماهاذلزا * لاهاي نيظفللا فالتخالادبكو هسفنريمضلاىلاهفاضأو | :
 ةيؤراباملافدشنأو * ةداقلابأدلاوهزاوحةلعتشيدقوليقملانءاهاثلزاىا ]|

 قمسللىوطب قباسلا كريمضت * ىإ4سو نديدعن نم اهحول 5 0

 ٌحاللاو اهرمض ىنءمىفهنالاه>ول هلوق هيلع لد لعفرام | ىلعه. نو قباسلا كريمضت هلوق هين دهاشلا ْ ْ ا

 اهلراكتنأ قسلاو نمسلنديلاوريسلا بود ترمض ةقا:فصو + شطحلاوهوحوللانمءاصاومماضلا 1
 قمسلاورمضتىوطت ىنعموناهرلادعملال لنا نمقناسلارمضد اهرمضةمسشو مدقتو قست ىتحفلعلانم |||
 ةرورض كرف قءلادب رنأزوحورطللا |

 كاذنكهلو-ق)

 اذا رعاشلال وق

 وأ لاه ( ملا ىنتأر
 بهذم نأ ٍل_عاديهس

 رد_ملابءاحاذا ناد وددس

 ناك هفورح نم سل لع فب
 كلذ ظفل نم لعفراعماب

 اذهل حأنذ ردملا

 لعف رامذا ىلع دةسا

 رعشلاا ذهب توصل هلوقدعب

 توصنم راك بأدهإ اوقنال

 هطفلنم لعفءق سلو

 نأدت و تأد رس غاف

 تطقس هلق ىذلاو

 اومادأ لاف هن اك اهراصبأ

 ماودلابأدلاو ”ىلارظنلا

 لاما ىلعراك,ب أدتوكبو ْ

 ودأناكو رد صلا ىلع و

 ل واذهدربس اعلا

 نمرد كىلاءىجحيز اوح

 اذاهفورح نم سدأ لعق

 هانعمؤ ناك



 دقو هلوق)

 توصف لخدي
 لاق (ملاتنأاتاراج

 هن وبدس رك ذ ديعسولأ
 رامذال ةيوقتاذ_هلثل

 هرد_همفلاخامف لف

 ناو روك ذملالعفلا ظفا

 ىلع اب وطئمردصملا انردق

 تاوجهت اكفر دصمهنأ
 اذاو لعذلعفئأ لاف نأ

 هناك لانكا ىلعناك

 لاح ىأ ىبعلاف نأ تاوح

 ة-فرعمتاك اذاو عفو

 الاح نكدك,مل

 ما

  (رج)
 اال لابلا !ىط ا + اهل راع نا الا ءاوط ان

 « اققوقحأ ىحلالهلا ةوامم

 العند 1 1[ لعتادب خر نجم 1 عا العن ارد نأروعدفو

 ا رهو كوقكلزو توصل ةلراعراص هعالوعفمرد صل نوك ناز وجال

 زد , (كذهلا
 لل اىَط قاس 1 5 بكسمالا ضر 0

 اان دقو ناظم فرعاذر اذا يطا ّضرالا ين! مراص

 | || نك ةفرعمزاكتاف انرشتنأاما هوفقبل_ئماذال بالا برست امنإ راج

 0 وفو مالا عقو ترهلات تشن و م :ركشلا هكرمشتو الوع-_ةمالإن 3 ملوالاح ١

 20 م 1 0 : 5 و , 0
« 2 - 1 

 || تجرخأ اذاف ابصنثاكو امسح ناك انههل_ةمتلخدأول كن كلذ ىلع الدب لؤالا هيسشن
 0 75 0-20 ا و 0 5 و ى.< د

 اذاق هسشتدنأ ىلع كادي لثلوخدف ركن هل ممن الل ثماةمرركشلاردصملا ماك لْنم

 جالا بامل اف دشناو *

 افلزف افلز كايللاىط * افحوانممن ب الاءاوطجان
 * افقوقحاىت>لالهلاةوامم *

 هيؤدصق.مل وهن وسسدرك ذاذها هفرعمهنال لاخلا نود هنهمشملاردصملا ىلع همصخو ىل ايلا |ىطدإ اوقىدهاشلا

 دوشتساهنأ هماابسنو هطلغنم هيلع لوأتا؟ هظفلريغ نم لعفراغض | لع هلعع نأ نمد .قىذلا فد قام
 كايالا نق كلازهلانمج وعاىتحريسلابودرمض ريس فصو د ه.همشملاردصملا ىلعةواعم بصن»

 ءايعالا ني.الاو عبر سربس فيجولاو عب رسلا جانلاو احوعمافقوقخالالهدوعي ىتحئثد_هبأيشرمقلا
 ١ فلرلاو ازا هلل ء-فل لع فءامعالاىلا هبىضفملاديدشلا هري_سدارأ امناودا وط ءايعالا نادرو روتفلاو

 نعرخأتياهضعب ورهشلا فصتنمدعبا ميق علطتىتل اتاقوالا اهسدارأو ةعلزا تن تحاول راما كلاما

 ( جوعاام فقخلاوج وعملا فةوقح او هيلوعفملا بصن ىطلان اهمضنو هالعأ ملك ةوامشو امي زقارخأ: ضع,

 ' تاملاؤفد_كناو. + هنيلالؤنامللالالهرمقلا مم هندخاو رمقلاة وامه« سوق نأ ىتيندناكو لمرلا نم

 لمحلا ىطقاسا | فرحو هنم #3 بكتمالا ضرالا سعناام

 | كلذ نال ا لا رحو هنم بك: نمالا ضرالا سعناام هلوقهيلع لد لعفر امان لمح ا ى ,ط بيمن هرفدهاش |

 هك ىطى 4م فرم ل ارالحر فصو* لمحل اىطلدمامطىوطلا هب يل و دعك ارتحل

 أ الاهنماهلث لو ضرالا نعهنطب اينامئان عي طخ | اداهنامعزو 1 مو فيسلاةلامحب هقلخ فاهراو
 هقاسف ةرحو همكستم

 1 ا ااا مومو - - 3 559

 يس - -



1 (181) 

 تاهو ثوصلا بيع ود عض تنتشر هاذ
 ليف كتم لاى ع ةوقت با وجاذه اكو لاطرخ نارا فام

 مالا عقو فيك نسي نأدارأف كلذ لاف نمتلزنسعّبطاخلالءسوأ لعئالا عقو فيك هلأ ٠

 ةقرعمتل اذاو لعفلاوهوهلقامهيفل تو هيلعوميفع وُوَموهو بتئاخلا ث تأ لعد |
 بتناك هظالاز م0 نإ هضم ىلعوأ هيف لست نأزاحنإ رهظم ل -عذ ىلعناكو الاحن كيو 00

 كلذو رو راوحٌتوصهلوراجُثوص ٌتْوَصل تلق تش ناو ل لحما ىط

 ةركشا ةفصنوكم نأ خلة -فرعم ناك نإ و هزاع الوالا_عفدرب ملوتوصلاةفصولعحاذأ | :

١ 

 قوتماخر ه5 وعهنأل لذا معزو هللاءاشنإ هيان ىفانتمماذهىرتسو الات وكنالاك |

 لح رلالوق.نأ روما دنت سو ةركسلا هبفصت نأ نس مث نك هسشت هن الراسملا

 عضوه ىف ال زوال ف يعض عبقاذهو دن زىخأب ه مشن نأ تدرأ اذادب روحت للا

 وكت نأ يقام اذه لف ليوطلا لثمديرت ل وطلارعصقا ذه تلقا |ذهزاجوأو رارطضالا ع

 ىدسعماتل-ةهبّتماكتام ضنك: المقأةفدلا فوهورعشلا فآلإةر كتلاكالاسةفرعملا ا

 ىلاعت هللاءاش نإ هياكل ذنبي وةفصلا ىفهقرافاك لاسحلا أ

 ناكاعإ و ءالص ا ءاهقفلا ع لع هكلوف 3ةُكِلّدو 4ع رلاهيفراتتم تاب اذهؤو 1 ١

 رضع تادرتلو ل خذلاو لمعلا ول لاك لج رلاىفاه 0 55 ا ”الهحولا اذهفعف :رلا ا ١

 ,لءكْنأو همن لضفب لجرلارك ذّتنأتدرأ كّدكلو مهفتالو عت لاسفل جرب ترم نأ ا

 محلل

 مع ماعدا تلقف ٌتبصن تْئشنإ و رمل 0 تامال_عوسانلا دنهل |

 اذهنيقرفاعإو لع هللاقب نأ ل كسرها اكو هقفتو عت 7 لاح ىفهب ترمه كأ ”كماهقفلا 1

 كلذ ىلعكديو لحراودتلا ةلزتعمهدنعراص ملا تأويلات الوسلاو 1

 نيفلاض او اودارأولو مفهوما فرم مهلوق

 ئ تراصاهّشي اموءايش الاءذهن“الّنيخلاصلا ب َسَح سس هلئاوقك اهلكستسا دق دس كلذ ||

 أ اظغالا اذه ناك انف موقد دلو مهفن ا دل رسدلو قرشا وكاذب سل ١ ا

 توصل اقا ذا ءاهعفلا لع معلم واوق يف بصننا ادب يالعري_غتاك اماوا كت سل نيذآل ظ :

 كاذوهوف)

 لعل عدل كِل رود

 ونألاق (خلا ءاهقفلا

 ىلعىناغلا عف رباسعأ دمعس

 نوك.نأامإ نيهدودحأ

 هل لاق هن اك ل والا نم الدب

 بس-هلو ءاهقفلا لع

 رامذا ىلعوأ نيسطلاصلا

 رامتخالاناكو هش امووه

 0 هنال عفرلا هيف
 لحرلاودملا ةلزخعراصف همف

 انه نيب قرفاناو لاق

 نال لؤالا باملاو بالا

 م ئشلوالابابلا
 هلع ماع اغاو تشي

 راصتخاب ما



 ىأف هلوف)

 لؤالا امه لثمو

 ىعيديعسو أ لاق (ملا

 َت وصل كإوقن أد روهوش

 توصو لوالاوهاعأاعأ

 وه لءمراجلاّت وص لثم

 | نيبقرش نأدارأولوالا

 توص هلهلوق نيدواذ_ه

 راجتتوصن الراج توص

 مو لوالا توصلاب سل

 همق رادكف لدم ظفارهظ

 | هعفرزاجامناوهلوقو) عفرلا
 ديرب (خلا مالكلا ةعس ىلع
 لم رامذا ىلعهزاو- نأ

 لثسساو ىف كراسمذاك
 .لهأ ىنعمىلعةب رقلا

 ل راهذ اكو هنرقلا

 ريسسالا ا

 ريس بحاصالا ىأ
 اصخلم ها

 ا 1! : ريغ وهف ءاهقفلا 1 ”لعهللاق اذاو راج ٌتوص توصي وهو برم نرخ هاف راج َتوص

 7 | وهرخ الاناك اذا كلذو اج العنوكيىذلاردصملا ترك ذ اذا ٌعفرلا هيفراتعامباباذهإلب ||

000 
 4 هيبثٌتوصاذهو اج ٌنَسَح ٌتوص4تلفكأ ”ىفتوصامتأَّت طقاذاو ادنأ ةفصلّتملاو

)4 

اف لعتبمآروأ هنمدعمملبقو هتب ور لبق هبفز ةكسادتاع
 ؤ 1 نمهدنعام ىلع هدلعت نسحب لدّتس

 اعإو هب َقّنباممسلاذ_هَن'الءانإ هسقللاحىفرلعلا حالعف ا دباسإ تأريخ نأدر لو لسعلا
5 5 4 2 0 

 ىرلعتلا هيف ناكح ءىبَل مَا نأرب_خالو هيفّرمّتسا امري نأ عضوملا اذسهىفءانثلا
2 250 2 7 

 هئاقل لاح

 ]0 11 كنا رلوادك و توصلت داقإو ٌنَسَح تو هٌتوص 1 كنوةكلذولو الا

 ال َتنأىلع التل ءاقو مامالإَتناامَتلقاك لَو الاوهرخ الا ناكو هذ تاكل

 ا ه2 2 5 هو 0 8 22 0

 | ىأن الراسجلا توصل ثم ثوص هلوتو#اسيأ توصل كلذ -ثمو لو الاوعرخ الا ناك

 3 اذهنوك نأ نس اسمساتر 1 كة ةرلاق لو "الا امهم كاذب

 هلامأو لجرابأ لج دك ل راذهو تمل راذهكلوقك هيلع لمة هنممالكلا

 7 || ةعس لعهعنركلزاجامنإ ولو "الا توصلابسيلراج ٌتوصَنأَتِلعد ةفراج ٌتوصتوص

 1 . زك اذ فاوراةخارا جوس نولوةي يدلك و ريسالإتنأاملوةننأ كلزاحاكمالكلا

 1١ || نموا عجن ةيهارك هلسمف ىلعولسخ لوالاوهرحالا نكيلذا اًيسالاتنأاماورانخ
 ه ت<ىع 7-20 لا 0 .٠

 ١ هوامفلَو الاوهرخ الان كبل اذاريسالا تن اماولوةبنأ اوهركتحا مهب سدا ىذلا مسالا

 7 ||| ىلع ٌساسلا كريضت باصتناكر مم ل عف ىلع ىد::: راج تود ٌتوص هلزاصف هل عن ىلع

 ' | زاب اوص ٌتوص وأ راما توصلّثموأت وصايا توصل تلفنإو رمشملا لعفلا
 0 7 و 8 كس 4 و 20

 ]|| تببلا اذهد_ ثنى ناك هو رنأ اعز اعمج ىسيعو سنو نأكل ذ ىّوقي و لملخلا كلذ معزو

 اعد ابسصن
 نا ا ا

 #0 فاهدزا اعأف اهدرااهمف دلع

 0 ةبقرلعفرلاهيفراتتعلم بار اذههتمحرت بار ؤدشتأو *
 8 3 فاهدزااعأ فاهدزاامف ع

 ع 3 هنالونملا لعل هنكلو هيلعىر< نأ هقح ناك نإ و هلمقردصملا تعننمناك ناواعأ بصن هيف ةد_هاشلا

 200 همك
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 تاكا و ةغدص تاك اف تدار هط وا لعفلا كلذت" ال راكم وص تصب ىذا لعفلا لعامل 1 |

 راك بدل وأ كريهضت لثملا# ول هنأ ى :ربالأ افصل هيلع هنأت د: سدل هن ةالقفصربغ أ

 0 لاق هنءاكلو الاوهنوكرامفاضي ادور مذ لو“ ايش توكتابقاسبأ مورست 1 0 .:

 لعفلاز * فة , راصءاقٌفاهدز اذن "ال هفذح هنكلو فاهد نامت |

 العاف را الراج توص تْوَصاَذ هكوقئاذو م هولا هس عفرلاامباباذه ف ا

 ثءم#م كن ”الراج تو صوه تانئاذ- هوهٌتوصلاف 6 هتافث حلو ًالاوهرش الان ال ا

 مل ااعإوهلعقي العافر 0 2 0 0 هو ١ ٠

9 0 

 --959و 5

 را ركنا (مس هل نب للاتين الا يي ارم قمت | ا

 ءاسوس لالا ساب ل لق منيتي وبا يفتق ال : 2"

 دلة هم

 ىلع لدي "لى اغلا ىهءاهلان الب صنلاف ماسلا حوت حوت نها تلقنإو جوا عفرلا ناك || 1, 1

 ََت درسه لو.ة7نأدد رئال تنأفهماعوأاذهتلقاذاكن الز سح هيلع فوا ذه عفر راتأكلذ |[ أ

 تصنولو كس دلع ةداقدو حوذللاعضومهملء تلعح كنكلاو لعق لمفّتماعسالا ءذهب || ظ

| ْ ٌ 
 توصل و حونلا عمت غدتفع و بعو حوت ذهرأثوصا ذهل

 (لبوط) لاو ىئعملا ىلع ل هذ نيكعاف ||

8 

 حاولا يطت مم طتخو د ةمو هلع راضي ريكس

 سا اذهن ًالراجلا أر سأر ةورونل دب هكلوقكلذو «عقرالا بنوك بيم |

 لك ساو رالوادبعنصتنأ ل جرا ىلع مشوتبألو 1

 لطاملالوقوف ل :االحر فصو * فاهدز أ فهدزنرت هس فهدزتاهنأ اسم فامدزاام.:لئاذأ
 ءلبقواهفنغست ىألوقعلا فه دزت هلاوقأ لعتف جامل اون ل حرل كاذن !لاقيو

 فاهدزاعأ فاهدزااهيف * .فالذتلا ممالاوفأكاوق

 كلذ نمودل أوق)

 حو وو حلل
 دمعسول أ لاق ( لا مالا

 توصه نس وادهندق ةرغأا

 نلعات ثودلا ةىكلاذا
 حونلاهملعىدااوتوصلا

 ار 1 را
 ةفصب سل ماجلا حوت
 حوو ة-ةرعمدهنال حول

 لعوأل دو هاغاو ةركن

 وحن و طم هنو وةدامخإ
 حوف نهلتلقاذاو اذ_ه

 ىنعتتنأو ماسلا خوف

 بصنلاه حولا ناك ئاوذلا

 ناكات تالعافلا نمال

 توص هًكلوقةىف

 ها راجلا توص



 لاق ناف هلوق)
 ديرب هنوسص اذاف

 وألاق (ملاهجولا
 ص وهذهاذا نأدي رديف

 نأزاح ادتيماهد عب ناك

 ' | وهو) رعاشلالاقو نالفَراخد او نالفةناخم لاو تلعدو ثلا ادح لاذ ثلعع كاوفكلذف || ا عاد
 00 17 ْ | اهربخ قوي نأزوعوربخم
 | توص هنوصاذاف لاقاذاف

 هسجولاديربوهو راج
 ابح و د ةفريخلل همف أت ىذلا

 ] كلوقىف عفر اك ىناثلا عفر
 ْ ردقناو راج توصهيوص

 اروصنم ناكهنع ءانغتسالا

 رامذاوأ لالا ىلع

 اموت ىلع لعف

 و د و : هل 506 - ورب“ 4 75 2 .٠ و ب

 كريمذت هد واتوراج توضهبو_صكاوقكلذو 4 عقرلا الإ «-.ف نوكمال تان اذه ِِ ١
 4 -ه 5 وم ب 5 انتا

 : 2 5 هع ل نإ 22752 هاما س

 هازتمعءادنالا لس عىدب ىذلاف ءادشا اذ_هن الولك اد واس مىد->وو قياسا ا

 .ناكوما دست انف اديأدز عافتراكص هءافتراف ُُل وخد. ز لوف: كن ىرثال ا ءادنبإلا ْ

 5 57 أ

 (ليوط) (ىقييقعلا ||

 هلع تكسي ىذلا هحولادب ر هتوصاذاق لاق ثاف راجُم وص هنوصف هبت ره تلقو) كلذكو ١

 هدي امر 2 الي صن هد |

 0000 ع 1 0 5 ا
 م رست هن الو هلعوقومدت الب صةناف مالا عوقوأ هه ردعدم الرداد نس ستيلا تاناذه و أ اذا ا نك لا

 اًمهردَنورمّدع كاوقىمهردلابصّتنااكبصّتناف هنمالو هل .ةاملةفصن سدلو ناك م هليقاملا |

014 

 محا نموهو) رعاشلا لاق ءاسم-"الكراصو ُتوَصْ ظفالا نمالدب ]جن لءدعبام ىلإ اءاتحم

 و - 5 5< ءءو< 00 ا 5

 فاطاوعلا هءاعىطعت مة * هريعد لدملاد> واهبىدح و

 و هد ع

 ور د هع

 (ليوط) ظ ( قاطلا هقتا دم نباح
 ع 3

 أم هركس مشل نع ٌمَدْصأو »* هراغدأ جركل ءاوعر فْغأو

 اذههتح تا. فدشنأو * هريسفت مدقوتدملا * ةموصخلع راضدب زب كءياه اذهدع با فدشنأو *

 ىليقعل ا محازمل عفرل الا هبف نوكم الباب

 فطاوعلا هملع فطءت م ةلذب * ريع لضملا دحوم ىدحو

 ناودالا ىف هل مقام بصتن يهم زحب ملف هنعىغتس الل وال | نعريخ هنال ريع لضملادح و عفر هفدهاشلا

 هلو هيلا نوككامج وح هرب لضأ نمدح وك ا هدقفل فزحو:ًارملاهذمىدح و لوقد * ةدقنملا

 . مهن ال فطاوعلا هيلع فطعت/ لاه كالو مه ءاضقن ادعب نيفر صنم جام اذخأب املعو ةكمسرقب 'عضوم

 رذع هنالرداصملا نمسصتنبام_ا اذه هتمجر تبان قدشنأ و مماطم نوع صو فارم هد نودانح

 قاطلامتاجل ١

 امركت مثلا حشنع ضرعأو ب هراخدام ركللاءاروعرفغأو
 لعفلالصوو تدم 16 لاوهراخدالريدقتااو هلل وعفملا ىلع مركشل او راخدالا بصن هءفدهاثا

 هلعفل دك َوملاردصملاعراضيفهاءقروك ذا !لءفلا ىعمنمردصملانوكي ىت>حاذفهلثمز والو بصنف

 ٠ كترح داوءاغسا كل ىدصقي كدنعام تيغتش اةلزيعهن الكلاراخد !كسندت هرقغوربل1ل اءاهتب اكةدصةكلوةنك

 دك و ملاردصملا هي شيال هن الرا فرحفذ_حزح 1 لوالارب_غاردصملا ناك ناذ اراخداكا:ذىرفش

 كان فا رة كد صقز روحالو دصاقل ريغ فغارلا نال كاذ فدي زة_.ءغرل كت د_صق كلوقك هلءفل

 1[ هقشنءتضرعأ مثللا ىتيسناو هلاراخداو هبلعءاقباهإ هج تلمتحا ع ركل لعل _هجاذالوقي *



 )ه8ؤ( 

 هس
 (ليوط) ١ (فاينذلاةغانلاوهو) رح الالافو

 -ٍ -ٍ 2 و

 ارئاطةلو#جلا ىاردبلاخ 03 عم« عافي ف فوسيب تاحو

 ار.
0 

 ا 81- ب

 ار ارحناسع ىح قوسنالو 07 قاقمَبانا ْنَألءاَراذح

 (لماك) ماسعنءث رمال
 ول هدم هود 078 جا

 دسفم مول باةعلم لا عمَط 00 مهفةبح لاو م

 ر م * دوج رقاعْلك بك 0

 « روبهلا لو ْنِمَلوَلاو *

 أ اذكواذكَت اعله ل .ةهناكءالوءفم هنالسصتنيهلك اذهف اذكواذك لَآ كاذٌتاعفو[|

 بايلا اذهفدشنأو * ةروعلاوأروءلا نمهاصأو ةلءةلاوأ ةحيبقلاةملكلا!ءازوعلاو هنعى.ةنلاماركا.
 ىناس كلا ةغبانلل 5

 اراط هلومحا يارد لاخي * عسنم عاش ىف قوس تاحو قل

 ارباح نتعوح قوسنالو * قداقمداصتالنأ ل عار اذح 1

 مدالووحمكيذ وأ الى اهيلعادحا اوناكورذنملا ننامنلا اذه لوقي* هللوءفملا ىلع راذخ يصتودداجلا ا

 ضرالا نم عفتراامعافيلاو كح: اعارم نم ىمزاب امل ءاضقو كتمت قب ءاقو كناعاالك ع2 ناو ا

 نآمطاامواريخسهيفود. ريكا فرشأاملكو ءام-لا ق.دعبو هفارشالرئاطلاكهفةلومحلا ىعار لمحف

 ةعاطلاةداقملاوءاوهلا ف ناحل ارئاطلاكهنأدبرينأ لمتح ورئاطلاك هلع> كلذلفا ربك يغصلاهيفرهظ ع ستاو ا

 باملا فدشنأو 0 . رغوهو رح ىعت »رحاب حاولو ربا قرم كج 1اودامقنالاو 1

 1 درج طع
 ل 0 0 :

 روج لا لعز وه-فاخخ * روهمج رقاءلكبكر ١

 * روبقلالوهتنملوهلاو * ا
 هطاشنا بكر لوقيفا.ث>وارون فصو »+ هل فام ل عع هماعو هل لرعفملا ىلع دعب ام نفاع بسلة راسل 2 ٠ ١

 لعزل اوهرورسواعزلوأ عسسوأ ٌراطن نمهفول' بك ارتماروهم لاو تدنيال ىدلاوهولمرلا نمرقاعإكةتؤقو ١ ا ا
 تانكمطملاضرالانم تاايغلاىسهور و.هلاىوريورومقلالوهكهلوهيلوهلورورلاروبخم او طاسشنلا ١

 كذلاهفاخ وهتدئاصلل نمكمابنال رهاهدحاو ٠

 ( لوا هوس - 0



 كلدو هل وق)

 اررص هتلتقكلوق

 ديع_بوأ لاك (جلا

 امواذهىق هنو دس بهذم

 عضوم 3 ةرزسلا نأ هدعب

 ه-ةلدق لاق هن "سلاما

 امام هّتننأ و ارومصم

 اكن ان هج نأ ذتدخ و

 : ,ر ريرأإ ءاهلانم لالا ناكاذا
 ارباصفءاتلا نمثاك اذاو ةائلمو لعاف عضوم سدا كار اعلان ْن'الليق ىذلاباملا اذهىد رطاو اًدهوامقس ع

 هنالد ةرسطم سايق سدا و9

 6 هراغ عص دوم عص 5 ئد

 همأ درطب الامس بان نأ

 ساعلا وأن اكو سامقلا

 رجالا لوق ل 1 0 ْ هءلعلدئث لك ىقاذهزيس

 انانأو ةعرسانانأو ف لعفلا
 اررسخانانأ لوقتالو ةلدر

 .: اسلام الاكدكالو

 ا 26 ها

 آل فان را اد لاك قامت ماللا خرط ال هتكتواذكواذكل لاقت ||

 0 الوالاح ل عاف عضوم ىفتوكيف لاكن سدا هن الماللا رفاأالا انه ف نحو الاح ناكو امم ْ

 الا ارحب عضوم ىف سدا هن الام_هودو ىسبنلاو حالا ىف رداصملانمىضماعهمسشد |!

 0 ل و اع !دتبم ىلع ْ

 ١ 7 مالدن عن 5 ”السصتناف حالا «بف عق ا الرداصملان عتاد م 3 ْ

 5 نانيفتكو اا عفو م را امو اح ا ا وار موتك اوقكالدو ْ

 ىفناكنإ ا ا و للا ال اًمْشَمواَودَعواَضرهسنأو |

 7 00 رفات ممرنسلا 3 العضوملااذ هم صون بابلا اذه نم ىذمام ل ثم سانقلا ْ

 باير متس 0 َسيلهثأك لانا الوم ءرسانانآن سحتال هنآ ىرتالآ الاحناك |

 (ىلس أن بري ريش نو هو رءاشلالوق |

 هنكلو لكلا فديدعباوسانلج لوقا 0 الد 5 الاندلو انلج لود ص ِ

 ا دا اسانقد ل لَو الا بابلا نأ كبصنلاهانأ أباملا اذهتألعاو ٌءافىأأ|

 هملءاوقلاناوجّلَو 5

)185( 

 0 (لتوط)
 هلصافمءاملظ كوبر وأ ىلع ؛ * اندماو ا اجنامى د ف

 -ٍ 2 و - ءوض

 5 مالا ةدرول بنمو 5

 ىلل-ىبأنب ريهنزل سال اهغ عقو لاح هن“ الرداصملا نمبصتنيامبا.اذههتمح رزسافدشنأو *

 هاصافمءامظ كومخرهظىلع * انديلوانا امى المان الف

 || نيئتلمزيئتطرمان ديلواماردقتلاولاملا عضومعوضوم ار د صم ا ىلع همصنو ى السباب الدل وق هيفدهاشلا

 || ءاط ادعبال اهلمحن ملة هطاشنا عنتم اديصيل هيلع مالغل اذا اذالوقيف اكن اددشو طاشنلابا- هرذفصو *

 ديدشلا كوبحلاوتأطب ا ذاةجاملا هيلعتأتلا لاقي نكلو هياء ىرحب هالعفالر ءاطبالاىءاللاودهحو

 1 قبابلاة د شتاو * شطءااامظل الص واهتمدومحلا اوهوومعلل اه لقلاانهءامظا او قاما

 »# اطاقتلاهيدرولهنمو *

 دروم ايم اودلو هتاف فد 4 ”الهدصقد_صقأ/) هلاثحافمىأاطفتلمهتدرو ىندملاو اطاقتلا هلوقهيفدهاشلا

 اده و



 (رفاو) ةعسد |
 لاخدلا صنى غّشن لو 2 اهدديلو لا رعلااهلَسرأف

 يسال الا لتي بانل اذه قرداشملا لك دلو 3 اها لاق

 ناكوا ارددمناكث دحاذ به ءاغإو ماللا ع الاول دس كلل بتعللا وهنتدلا بايؤردصم ْ

 لو هلا مسالاريغ

 اداممتحا ل 1 0 كإوقكلذو 4 0 :متاناط معسل 0

 دع ع ع 1

تاذل 2 كا
 فا لإ ل يرن 4 فاضي راسم سلو نتقاط هتلط

 2 55و 0 دو 3 0 0 2 0

 لثمو ةركن لعمال هللاذاعمنأ 5 ه :ركن لهم الف ىتقاط هئاَعفاَمأو تالا اذه ءاللاو م

 - - عموم عءد< 7 1 0 ءوم 2-5 20 .ك 5

 كلوقك هنكلو كغ: صةعغ ملاذإ زاجاعممتاةنإ و كاذلاةىنذأ عمسو ىنعىأريزعف كلذ 3

 2 - 7 أ
 اعامسهنعهيدخلا |

 تره تا وف كلذو 5 هسملب ,ىذلابايلا ففاضا اك اردصمءامم“ الاوز ملعحامباناذه َّ ١

 موق مه« |[

 مهب تر مزاح ا لهأ ةغاىفكاذ لئمو هدحو لبر تزصو مهدحو مهب ترودو هب 3

 ترمه لوقنةل اكسف ممثل ب ا اذاهنأ ل مللت مسعزو يشعل كلذكو مهران بتال ْ 1

 مهتوُماَمَأو هرواحأ طقفد,ثر رم ديربامنافءدو لاق اذا هنأأك ءالؤهرواجألو اعمال

 م-عزو اعفرفاعفرناك نإوايصتفامدتناك نإو الا رست تالا الا مسالا ىلع هنورصف

 ادحأو نم عدأ مىأمهلكو بتر رم كلوقك 0 اودد ريم *اك نورك نيذلا نأ ل لخا|

 ةعرندسافاالافهتمءاحام انهت داو
 لاحد ف واكو اهيدلو كارملااهاسرأك 0 ظ

 لعفل اوردصمهنالاذهراحوةفرعمنوك اللاملاو لاملا عض .ومقردصموهو كارعلابصن هيفدهاشلا

 كرتء:اهلسر ألا فلاخلا عضوملعفلا كلذ عضوو هههمصنو هلدفرهظ هن اكف ةركنو ةفر عمر دصملا ىف لمتد

 ةمحدمءاملااهدر وأالءافصو * ةح رثمملا اهلسرأ و حت هيف كاذزحيل لعاقلاءاممأ نمناكو لو كارتعالا

 سس ,فيعضلاوأ نيفيعض نس ىوقلا ل لسد نا لاخدلاواهنم هب رش ص خنتام ىلع قفشوو ماحدزالا كارعلاو

 هن رشه ملغ ضغنتيق ناد وق

 م ١)

 ١ : ء1 2-0-0 37 0 1 2 0

 مهنكلو ليثئاذهفادارفإ مهند ”رفأ كلو ةك هنأ مم -هوهدحو بصن لثم ثدح ل بلا معزو ا

 امأو هلوق)

 (ملا ىتقاطهتلعف
 الا اذ_هلمتس الىأ

 ةفاط هثلعف لوةثالافاضم
 داعم و وهف اد_هحالو

 ردصم لكن مهللا كر عوهقلا
 امأو ةفاضالا مزالم

 زوصف ىنذأ عممو ىمعىأر

 دقدنال ةفاضالا نعهعطق

 ريسغو افاضم لمعتسا

 ا ها فاضم

 قارعسسلا نم



 كلذو هلو-ق)

 م-م تره كالوق

 ١ لاق( ماري فغلاءاسجلا

 وهءاجلانأ معاد. عسونأ

 ١ وهوه تعنت ريسفغلاو مما

 | مهلا ىنءملافكاوقةلزخسع

 ا ةرثكلا هيدارب هنال ريسمكلا

 حاملا لوق مس لثمو مالكلا ىف لمت |

 1 مهب ٌتررع لوب هن اك ممضِمْصَ موضق مستر و اًصاضقناىأممتاضقنا لاق هناك 1

 "ا هدو فدارفالاانرك دامو الئ ئادارف !ناك اك هيملكشي نإ و ل ئاذهفاضاضقنا ||

 10 ع : 0 2 0 2 -_- ا

 ا متسه نوكم اضد أكل ذك ةدرغتلا ىنعم نموها إهد_-وكإذكو مها أ ىلءمهرخا ضقنا :

 اوطغ مها هيدارب ريقغلاو

 | نم مترثكنم ضرالا

 | ىأ ىلا ترفغ كلوق

 ٌكلوةىفهمدنو +تمطغ

 | ريفغلا ءامملا مهبتررع

 ا اذا لاملاو لالا ىلع
 م ردصم را اهسا ناك

 هوحولا ىلعهي ردحت مهلك ةلزنع مهمضَق لع برعلا ٌصعن و ْ

 1 ْ ب كارعلاوخ ماللاوفل'الا اهيفىتلارداصملاكا اردطم ءامسأألا نم لهدا باباذه ْ

 0 كارلا باصتناك ب صتناذ_هفريغغلاهنهب اهيف شانلاو رفقاء م-مبٌتر محك اوقٌكاذو ْ:

 (١ ماللاو فل الاح رط ةمن ىلعهياو ماكتو فرك اذه ىفماللاو لالا اولخدأ ممن ل لنا معزو |

 00 هلخدال ةركناذه نأ الإ اعمجبىأ ا رم اول لع ذو ْ

 حيوحأ ف ماللاو فاالان نكت

 ع كن اك لارعلاك امهالعح

 نا ىأر ةعلا

 السل

 أ( لثإو ليثءاذهذ اعيجم بتر ملاقمت كك ارعلاةلزنءرداصملاٌلكسيلهّنأأكماللاو لالا | ْ -- َّ 2

 ردصملاعضوم ىفامهفاهيفاذ عنصدقرداصملائياردقو ةفصلافاذدَحو ||

 0١ | اعيجم هي ترم كلوق كلذه © مساوهو حالا هبف عي لاح هن البصتنيامباباذه هو |

 ' ١ 000 ما نوع اا ذات عق 0 ءامح فصو + هتلدك ||
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 رطل
 8ء9-25 تلي

 ا عسقلان 2 لو ع حسم 35 اهضيضقبا مضت ملس ىتنأ

 1 ما ل ا تا ك2 ا علا 2 7
 ا لوشن هن 5 ال ضاضقنالا نغم نقد ثموهف مهُصَقلاَف ادادن الممضق ف ضاضقنالاو

 ٍه موْضَق ف كلذ ناك اك تررجادح مم عدت كن َتدرأناف دارفنالا عمت درأ اذاامصن

 نافرمصتبالٌةبطاكوارط نأ < فرمصتمال هنألهباد هللا ناس ةلزنج ةبطاقو اًرطراصف هن ملكتي ا.د تيد رس 97 2 5 < ام 3

 لفءادتالا ىلع اس وأ مسالا ىلع امر هفصاناكو لو ةقرعمنانوكيالو ردصملا عضوم ىفاهشو

 ىوروخامثلا هيلب ىدلا بامل ١ قففايضملاك اردصمءاعم الا نمل حامبا اذههنح رداؤدشنأو م

 هيخأ درزل

 اهلامس عيقنلا كوح >3 * اهطيضق.اهضق مق ىنتتأ

 ه-ةلعو كارما افلوقلاك 4بةلوقلاو ردصمهنالةفاضالا :ةفرعموهولاحلا ىلعاهضةبصن هرفدهاشلا

 ضايضقن | يال ادقو رسك11نضقل !لدصأ ًاومهلوأ ىلع مدرخا اضقنما عهمضيرصتب اهذضق

 ماس ىتت ىو ريوةيدم ا عضوم عسيقبل اوةضَقْس ىَأرماكب اقع مهلوقك
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 ْ ن"اللو الا بابلا اوبابلا اذ_هزيبانقرفامغإو امايق يشرع تالت اجب |

 | الامال ناكاذاف عج و قءالؤهو مكتماع فيك لوةتنافرصتمناعماةئاعو عسا ||
 أولو اهيقثاك اتاعدب رت ءاقلاه تل تش لا لست رمال هيقشوكي |

 ْ متسول و كك بصا دو فدضأْم اولعح كا ذك ناك الف اصبقناك َنيئاهد درت مهما مشي رض تالا

 1 انوكمملاذا ار 1 وةبطافاواءجو لا ارعلا لزم ِء :ريفعلاءاجلا اولعحو 2 هود هو هنفاطةزع |

 أ ةنييلاةفو ,رعملا ردا صلاكمذه تاعف اخوه اكمواحافك ل ”الوذكو اوبن |

 : اذهقا واد + ةلزاعكمماو هللا تا ساول_هجاكو ن بلا لفل ليو روكي ءاولهجاك |

 (ش اّمأو لو ”الاريس غانو هى ىلا ءافو ىلوالا:لّيسملا ف سنو دتعل و الاوهرخ - الان الث

 انيق لوالا تدرا تاع 1
 لدروت ليألا تدراداو ا نأزو_الو َ ركيردسصملا ريالا نوكسس نأ مدح هل "لكنة ةسبطاقواَرلم |

 ٍ نونو ينصر مي او و لادا ىلاو: ": ةركمالإ رداصالاريغالا-نوكي |

 2ع ا ع تر تاع و ل عدو هدحو احا ذه تاقاذا هسف

 نو-كب نأزاحوىرورخ | ىلعل و ف
 ادنعوهو هدنءلثموهلاق م نف ىلع َترطفهلايح

 ١ تروضوا سو دعت رس كوم لال

 ا هدغ و ورا صوكالت 0 ذاملاع.جّلثمن وكت الو ع مستر حن از و هنأ

 ١ ا "كفهدحو تاقاذاف هدحاو اة مددحو ماقفهدحاو هنتر سه كلو ةَناكم هن يسخن ١

 ْ اذهو اًعحهئادعاذ- هكلوقكالذو 441-بقاملادبك يرداصلل نمصتإابلبانهؤو |

 امنإكوقاللوقلا اذ_ه هلوقنأل لذا ءزو لرش امرك ة دال مو لطاسبلاال ولادي ذ ||

 ْ لوةناماللوءلا!ذهلوةتكنأىرتالأ ىعملا اذ ىف كلوقالذ ةاللوتتاممت سا ْ

 ] ماهفّتسالا فكلذل هو لوقت:امالعضوم وهف كلوفالتلفاذاو 0 1

 ْ هنكلوا دا لاف هناك لبان ملص أو ذكواذك لعُفتالاَنَحَأ لاف هناك انتوا

 ةماعو أعيد مسمج

 لاق 2 ةعاج و

 ترص تاةاذأ دمعسس ولأ

 هاا اهدا ١ كلوقك موُضقوريفغلاءاجللاو مهتسهتنأوهَددع ةلزتعمدحو نأ سنو مءزو هوقو لمادا سمت ١ ا

 ٍْ سلوى اها 0. ةلرنج فاضملا لعجو هددو تزن عة -بطاقوارط كل ذكو ةماعواعبجب ||
 منعم مهم ترسصدم رث نأ

 نقرةةماواكتن اوىرورع

 قاثلا تدرأ ناو رعال

 عضوه ىف نوكنأ زاح

 رخ العف راما ردء.عمم ا اردنا فان 50 الدو يزرع خو يل ايازكدت بسس

 قاد م-معج لاق هك

 ىلاعت هلو_ةو ىلع الاح

 الوسرس انا اما سرأو

 اعاف مق م-هاوق و

 _هخخلم ها
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 || ىّرعيالفلوقنامرغامأو هنلاذاعمو كلف كلذناك ام ةفاضالٌقرافنالو فرصتنال |!

 اآ0  لةيعلاهول هن ال كلوقالو ف فور_عم أى افاضم عسضوملا اذهىفنوكينأ نم |(

 || صابلو'الاو ة<نأدب رامغاو الطابلوت نكح ساهنال ٌناَساذهىف نبل ًالوق ||

 ٍ سصأ 115 لّوادك ادد 0 ناك لطاب ل سقري غسحاالا اذ_هلافولو فورعم ا

 هل_هحف ثآوقاللاع اذاهن الافاض ممله نيح كلو قال كاوق ةلزن_ع راصفهصةخادقو فورعم ||
 قكلاامأو هلوق)

 لاق (ملالطابلاو

 :اذ_هتاقاذا حاحزلا
 لقرغ د راتفوامم در

 ١  3 4 7و ٌ ع 5
 عوسالو الطابهلوقنوكد نأ عوس هن اوك ةفاضاب لوقلا ع.ج نم هيتس دف افامم

 || فلألابةفر_عمالا لمتسنالو َةَرلادعقدقكلوةٌكلذْنمو ال-طاب لاوق الا عسج نوكينأ
 م 0 3 : 2 - 7 - 1 0 ا

 008 لطاسلاو قالا ّمأو ةفاضالاب 4_فرعمالإنالمتسال ٌكد_حاو كد_هح نأ ماللاو 1

 1 | ناف اقح ميدقتز ل لطان

 10 : 1 , ” || مالكلا اذهضعبتركذ

 هلا كَدعقوهللا كرد ةلرخجاذهرغانرك ذامُلرم أف قحاب كلذ || ثنآ كل فذ زاح كوخأ
 < ١ 003 3 5 ا اذا ل ةأاءاقديز زال

 0 1 ثارت كانو م اسادشلل اريك و هرفردا هل توكامنااذه قوأ| 0 0
 ) ك اودت”ادو 4 0ك هس فعلا ول ول ددقو ا 3 ا ترحأ لفةقادصلا هيتدرأ

 1 2 0 ا 5 َ 9

 - (لماك) صود الالوقكلذلثمو || باحأف لوخأ انقحدبز

 ا ناللاخا ميدقت عب مااا

 وو ء.ود 0 3 ّْ دأو كوخ ا همةلماسعلا
 اال ]2 للا نيدو فرتعاو :ةأدغف )عه لاقنيسهن الم__ةالادبك و راصامناو || 7 ا

 ا 1 1 1 507 ّ 3 07 ا لاثملا فال. ىو

 ريسس اك هنأل_عدتفهيلعري_هلاقاذا هنأأك ادمك وام -قواقرعلاق هنك-او فاح ا ه-.5لماعلان اف
 ا لادم

 هما رمكم لءف

 ا

 ١ || رداصأ نم نكح: ملام ةلز:#م الر ل امسمنال ٌةركشو ماللاو فلألاب ٌدفرعم نانوكمف

 5-2 ُه هم هد هى هش مس _مددو
 لم الدودصلا عمل ملا |مسق 3 ىنإو دود دا |كعم ال ىإ

 نوكت ىلا ةنكةلارداصملاهذهىف ديكوتلا ىفماللاو فلالا لخسدقدهنأعاو اد وارد ْ

 باملااذ_هىفاه هر افماهفت الا اوري-هناو ىنملاو مح الا ىفاهاو دك عفلاب ظفللا نمالدب ْ

 6 - ا - ها . ٠٠ تنس. ٠ هله 2 .51١ 3 .٠ 3 ا

 لابخلاىرتو لحوزءهللا لوقف فاض اًةأفمالإ اوفلالا ةلزمع ةفاضالاكلذكو لاي هاه ارج

 2 0 4 2 2 5 ع 25 2 حو -5 و 2 1 -__ م مل ادسو ه5 0

 هللا ريم وضوح رفبدعموبو لأق 2 هللا عنص اوه ص ”ر دع ىرشو هد مأجأ مب سدت

 ا ا ل را ا ا عا 11ج لا كلا 1 ناكل رز رس ل لاا رك ال 5ر1 لاا روز ورا الا قولا كالا

 ىراصنالا دمت نب صوحالإ ا مصن هسفنلا دمك" و دردا_صملا هيفنوكيامسان اذه هتج رتبا قدسشت او *

 لم الد رودصلا عمتي اامسث هع ىناودودصل اثادتم اليا

 ١ م مل متلو ىلع هب وق سصنه قالا ل فلا [ءلادلا ءالكللا م سفال دك ءلار دما اع هيضروا مق هل وق ىصنه فدهاذلا
 هلزتعي همحن الزنمبطاذ*كاذل ادك قمام-فلاقف مسقم فخ هنا ماع ليم“ ال ثيل اى و دودصل اثم ال

 هلمق وهيل الام هب لكومكلذ عمهيلق و هيقر ودعنماقوخ
: 

 لكومداؤفلا هه و ادعلافوخ لزعت ا ىدلا ةكتاعت دبا



)1531( 
 سم9 هام 3 < هه سعل ع هس هو ع و هدو سود

 ا 0-0 0 كمل 00 ءاشينمرم

 وو ةسعم <

 هد 65و < مو

 كلن الع أ ا ا ال قلو

 ا هر 5س 5 س

 نأ نوبطاخلا لع مالكلا ن0 كتابنا كملع تم زلال دابا تي
0 

 تدع ا
0 04 

 هللا 0 0 00 تدم تمي ||

 2س 1 را ا لل اا م 0

 لاك اقحءاعدلاههن اك دك و4_ةكلو قالا ءاعدربك أهتلاكوقنأ مل-عدقهن"

 زد
 انابأ 0 0 #23 از 0 0 :

 د

- 

 ةموص دو

 و . نا ل و ع هل آوقكلذَن ,مو 0 وره 92 ةواذ_ه ىلع قطا ةوعد دوه وأهلنا 1 .

 َّ روصْنك صصقناّتابلا اذهَنأ لاو غال ٌكاذلاك هن :اكم غال راجننم

 مد هيدكُو 0 1 ا ةةسي سياف اسال نمدس

 (ليوط)
 82- -:وهدء ع 1 1

 عصعلا الاؤد :6 ار داخل # امدعبلظلاتنينأىلاتبأد 3

 ارارأاوءدرارأ وعد * اراز,تحصأ ارازننا

 ةربدو هد لع منا اع ءارازن تحص ًاارازتنا لاا هن الل قام يدك لاردصملا ىلعةوعدلا بصن «بفدهاشلا

 ىرضملاناكو عطاقتوةرصملابب رحامهندب تناكر ازتىن ارضمودعيب ردا ىنءملاو# مهفلأتو مهحالطصال 1

 رازنمهسأ ىلا مهلك اوهث ااوعطصاامل ةلعيب ر ىلا ىمتذن جب رلاوةراع_ثاهلء دعو ىضمىلا ب رس ا ىف ىمتني 0
 ىارالباملا دش و كلذ رم وعد لعمق مهراعش»ولهدو |

 مصعل الا داك ىتحرصاقت“ * امدعي لظلا تدني نأ ىلا تيأد 3

 كااذ نموه اوق)

 ريك أهللاماوق

 نال (ملاى طا هوسعد

 ءاعدوهاماريك أهنلاكلوق

 نوك. نأ ىلاو ىهلاىلا

 ةلجيىلا ىتني عماسلا

 ىلاود_م>ىتلاب نيلئاقلا

 هللا مهراعش نيذلا عوقلا
 قالا ةوعداذهتوكمفريك ||

 لاق هناك اهبنوغادت
 اوعداو ىاساءاعداوعد

 ها ىلا ءاعد

 ىقاريس ّْ



 سدأهن ال هلوق)

 (لالو فيك ىعمىف

 الو لاح سل ىأ

 لوع-فملاو فيك تاوح

 لاق هن اك )باوح

 لا اقح ىدأ

 ىفا ريس ها

01535 
 ا هدد وو دعدك

 او-ورتف مت 1 9 #2 م اناطملا فيجو

 مد مص

 0 لع دنع ٌتذحوأة لت أ دراصف هن ديصقردص ف أ دال تدخ اد ةوقنأف رعد ول ْ

 0 ظ ماعلا يدك وملابايلا اذهب صن نأ لاو يسم ىفىذلات فدو“ ال اديك وناناطملاف حو : ْ

 1 | ل الو فنك عم سي هنأل لو “الا كمالكيغل ءفرامذ] ىلع ب صتني هسسفنهيدكوامو هسنم ْ

 0 ل دج د اولوقتامرب_غلوفأو كلوقلوةاالونعأ نماسظك الديملهش مح قس لاكدناك |!

 راصدن الل ءفلارهطيالنكلو هند عنصو اّمح ءاعداوعداوه/َي هنا ببكسصو ١

 هلاًمعَس باف كلذ َتلعفاك بابلا اذن م فو رحلارئاس هون كلذكو اشَستلرنعمتمالدب ||
 م 5ص

 : :هلن ادكو

 سى حصا 5 5 و ع -ِ : 1

 نيه اًممساَمأ كلوقكلذو © دوك دملا همفراص لاح هن الرداصملا نمبصتن, ام باب اذه وي ا

 ” 2 صدع وو : ه م م < 01 ءه 2

 ىأا دا وامهفلحرلات :أو اددوالع لح رلاتن أكل وفةلرنعهنأل لكلا معزو اعف لعامأوا) :
 ١ در لا 0 1 7 77 لاا نال لوعدشم

 ماللاوف) الاهحولا اذه ىف ن-سدعإلو هدهدأمو هل قامهمقلعو لالا هذهىفلحرلاتنأ ا

 لاح هن'الردصابصتناف اذه كلذكو الاحلعافعضومىفناكو الاحناك اهفنسك ملاك 1ْ

 هلرمضت رعالفاءاماومد_نعةعالذاًنعامآو هك[ ءالفالءامأكلوقئااذنمو هيفرسصم ||

 0| | ,نوتفا ف بصنلاو مر 1 بتنام تيتو الجر ئعتآمنا كنأالا|

 1 لوس الاح نوكن تأ نم عه الاوعفرمالل و ل ل ال ا ١

 لالا لعلا فاشل ارلعلا ل_دك مل كنأ ىلع بخلاف لعلانملاعف لفلااتو معلا لاعفل علام |

 0 2 22 -َ 3 7 2 3 آ

 و7 الارلعلا لعمس ذأ ىلءف عفرلاامأو ءامسش الان لاعف لعلام تاقلد "اك لقد, تظفل ىذلا :

 اع م ع ع 0 ا 0 ب

 رمذملان ال عفراذوف هبولعأاك ملءلاامأو هن ماعانأف علام كلوٌةكراصف لو الال_ءلاوه

 | تاقشان اك ٌتصن لؤ'الال_ءلاريسغ 1 هلا تلمح ناف نسف علا ام كاوةكرا فر ءلاوه ْ

 اوحورت_ وقدر اولزن: لو »+ ى عصا تاق ااطملا فيحو

 للا تنجفأو ريسلا تاصو ىنهءهنالت بأ د هلوقىنءادك و ا اوردسملا لعاناطملا فيجو تضا ه.فدهاشلا

 ارئاسحار مت هاعهصأب !دربملز ةرحاهلا ىلاريلا لصو هنأ فصو + عب : رسريسو هو فمي> ولا | متريس سى

 3 اهغاذالامنال_فل تدنلاقي وم وسمثل الاوز دعي ةدارزلا فذ _خأب نأ ىلا ل#ظلا تدني نأ ى ا هلوق ةىدءمو

 ْ 1 لحاورلااناطماو هلط نسم ل ار الا ا ار رم مسعو ءموق ن ىذشلا] الاوداّرو

 احاور اوريسئاا او>ورتق ىشعلادرب ىف ملخ دمتدربأ ىعءمو رهالا ىطااواهر ويظل عتست ىأىطغامنال 1
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 تاخد اذاالاسٌرركتهّنب ربأامعبجبرأةبابلااذ_هىلعو للا نم باحآ هنئاكو ىأرل

 (ليوط) مك رءاشلالاف ماللاوفل 0

 ا رالف عريسا امأف لمدس 5 رستعأ ىلا له كرش تيلالآ :
 ناكو اعرف انأف لاه هناك اعف لعلام تولوقفكلث رك ذاملنوعفربفهيةوشامأو |

 رهذأ سفك ىرالاَم موو ىلاهت لاغاك زوهحالام هيفاول دي تن م ممهدنع نسحأ اذه رامشإ |

 (رفاو) (ناسح نب نجرلادبعإ ءاش كالاقو هيف ||
 0 سيلفكنمِدوُج ام 3 2 ةساالا 1
||| 

 هعسصوم عضو ىذلاردصملابصّتنااك الاح تافصلا ن نم سببا هولا فما ||

 لاح هن الر داصملان هس ص:ةيامبااذههتمج رتبافدشنأو

 اريصالق اهنعريصلااامأف لمدس 5 رمعممأ ىلا له ىرجش تيلالأ

 ءادتبالاب عفر ولو كريصالاف هلأ نءوريصالت رك ذامهمردقتلاو هلل وعفملا لعربصل ابصن هددها

 تبل اىنعمو ادو>وماريصى نوكيق دل >أالىأ هءىريصالفاهنعربصل اامافردقتلانوكيناكو انسح ناكل ١
 . . هظفل نمرهاظ

 ناسحن .نعرلا دبل بالا ف دسشنأو ْ ٠

 دوح سف كنمدوحلاامأف # انشن كعولئلاءالآ 1 ١

 كزمدوحاامأر اردؤتلا وهذ و هيلع عج ارلاريعضل دارا عهدها هريخو ءاد تالا دوحلا عف 10 ماسلا |

 عمطالف كدوحاامافاهريغوأ ةدوم نم هماعتن ًاعانسع دنلوقي هتبلادوعالاا تاو ا[

 نع نمتد-يءام4بف 1 1 ْ

 0( لأ هيوببس - 76 )

 || ىلع ني هجو لعق ذي ةراكنت رمضلاامأ تلقاذاو تادبع ولاهنت |

 ْ ماعفاإءانأ كاوق ىل“ م ويراد بع كلوذك الوعفمبرضلا نوكيتشأ | ا

 ا قفزاخلا لهب ص:يدقو تن برْصوذْفا سام أكو ةكريصيف راض رسانآتلمشتناك ||

 0 مدمن + اك ميةوندو لاخلا مغبابلا اذهىفنومهوتي دق-من . الماللاو فل ”الاببابلا اذه| ا

 ااراخل ال هأ موت ىذلان ”اكفمشلا اوكرثوماللاوفا الافاومصت ل من من يغنومهوت

 ظ للا ام مهاوةّكلذ و كلذةناحهئعفداوقوح هع وقومهنال تالا

 كعاا عا ارلاو لفعلا لدا .رلاوه لاك هناك قاس لح رلاوهفلقعلاامأو 1
 | ل

 أَو ول ,هاطامأو فاصم ردا ,سيلفيفاصم ّديدَصاَمَلوقالاح ال نوكي 0

 عفرلاو ةقداضمو دوه تلا نما دامو لعل قانا هز ل الص اذسهف لاعفاملا |[

 دةوهلوق م(

 زاخا لهأ صني

 فئالاب تايلا اذ_هى

 تهذامل ص (جلاماللاو

 باملا اذه ىف 4 وسهلا ١

 لعةيويصد نين زال انا
 م-مالل بح اللوعفملا |

 نومصمن كف رعملاتو صب

 نوكب لوعةلاوركتملا
 معونبامأو ةفرعمو ةركن

 ادهقفف ةرعملااومصتب ملف

 ىل هوءفر]بباسلا
 همصن نأ ىلع لدفءادتالا |

 هناللاخلا ىلع مهدنع

 قارس هل



 كلذو هلو-ق (

 د_بعلاامأ ٌكلوق

 ونأ لاق (حلادويع ودق

 وذف ديسعلاامأ هلوقد عم

 ا بد وقرداصملا ف مدقتام :

 | هدعبامو ءادتالاب هعفر

 هيلادك ايلاودلارخنوكب

 0 ةرب 50 فول

ت اولاه ممن اك هل اريخ ا 5ع 5 0
ت سس تنارا رست تلان سلا

ادسيبعلا نمكلىأ دو
 4 ١ ش ٌبوص

 0 وخكوا مويفوأم-مععمتن اف

 | فن .ترنأتنا الاد يعوذتنافديبعلا ىفامأوأ دسيبعلانمامألوقتنأَتدرأ لن اك || معزوهلوقو) ديبعوذاذه
 | بردعلا نماموق نأ سنو
 ا ىاريسلا لاق (لاهنومصتس

اودبعودتنأ ًاندبعلا فاما اق ْ تبصئاازيحال دريملا ناكو
 م دسبعلا ىف كلذ ل_ءفاك هسا هيف :رمذأو ىفرخ أ هنكل 

3 

 | ناكو اهحو هل ىربالو
 هاو َ 0 5 : 5و هفعض ىلع هزيل هنوبدس

 3 كن اك فاو ةرنع م ق الذم 2 ذم سلامرد 1افاولب دينأ ا دعا نزكي نأ الإ معلا ام تلقت فاوعةرننح لءلاف كلذ مع تلءفام هم سلامردصملاقاولترءنأ |!

 ا رداصللاب ىلا ء_ملامعأ

 ٍآ ىف كل ذالئا هناك امي َلَوءالاوهَرَح الال_هحكلذانافةننْمنااَمَأ لاق هن كة ضْيانأف | تش تا سلا
 دسعلا صنى لوأت

 كلم او كلا اريدقت

 هأ رد معصم

 را

 . || اروك ذمّرض' مقالا عف علامَآَتاقْيحو ةفصلاّبحاصترمضًا دفن الانههزوجال |

 آو روت مايداش ردن رم تكل |
 امناو هَل لوقلاناوج وكيف ردصعسيلهنأال ماللاو فل الاةفسصلا فنوكءالو ةفدلا ف |!
 هلبقو أ هدعب ىذلاةبابلا اذهقبصدناامَّنأٍل_عاو لاحم ضوم ىف عضووهلعدانردصلا ||

 : اًسئامو امش ١ ا

 0 ورمل © تاغللا عم جف هولا هبفنوكمو عفرلاهيفرات :ءامياناذ- ها 0 : 2 ْ ١ ديعلانال هحولاوهدنسع
 ا لعفهلردقمف رد مصع سل

 ١ نيديعوذف نادبعاذأو ديعوذفدسعلاا أو ديبعوذفدعل ام كلوق كاذو ورع ىأ ىل_عهمسصت هظفل نم

 | |١ اند مام تاناك لالا لعّتدصتشتاو ةسئزسل نااناف ينزل ذالاو فى" الز |!

 وهو عفرلا هءاوص و هسه وامن ِإ 5و هيواكشت الاز ةقمهاردللود_..علا ىأمها ردا اودع ١ ل .رلا ا ْ

 1 نورومنلالاقف ردصملا ىلعهداج.دقو امهَقلاَلِدلنا لعأالو سنوبو ورعى أو نرعلالوق ا

)114( 

 "000 5و ناعأن ارد هيمرك [تلقاذاو.ةام رذحلا ف لعاكهسيفلعدت مالكلان ,

 4| م كلر 0 امس راك داع نأ العفرلاريتشاسغاو

 ١ ه )ا تان ماطالا 1و 12 لال الوا هةفواناعُل جرااوهلوقت كنأ ( 1

 األ عار 50 ل نا ع مل 00 2 ات
 3 هن اك-فد-.عوذت نأ دمعلا!ّمأ هلوقاّمأو مهءامس همت رجداو امهد_هب ادئمملاتمدقو

 ] نءارا ارذاذ_هىلع هواج كلذ سرا ري طردملا ةلزتع توك نأ م_هدنع

 اة ص و

 ْ 3 ا ينم نباامأ لوقت ن نمبرعلا نمانعم-و در علا لذا "الئالوهفد_.علاامأو كلمهف

 ت7

 3 م -ٍ - : 2 ع 3 1 27 ع 1 2 ِ

 ا 1 د.عااامأ نولوقب برعلا نماموق نأ س ١ومكرو تبحاصت و امحاصاّمأو ىيدصتن و ُ

در دصملاى رم رعت بعوذفديعلاامآو د ا :
 ١ 1 ْ ممن كاذو ثديخ ل لقوهوءاو

 ] 3 ِ وهاوزاجًاءالؤهن' اكو را اا سبعا رفغلاءاجلا ا تارا

 م



032( 
 ى م باوصلا عفرلا ناك هتدرفأو لكن ال البق ذود ب هذول وذقدنعلاو يلا ا

 ام ةودانأو تبت هل رد اوةوهو ثم ةءاد دزاقوفاج را ردصلةردصلا | ٍ

 ادبأ هيفنوكمالا ذ-وفكلانأ الق لوأاَمآَو كلثراحالفثراطااًءأو كلور صن الف: رسولا ظ ْ ٍ

 مآ تانك تفرعات امل تس كاك را رع عف رلاالإ | :

 امأو كلّتسلفةرصبلامآ لاهم اكو ءاوستاتراسالفراءدس ثوار 0 ١

 منعا ادسعدا رد بعوذتنأف ثيل كال د رئت فنه اللا ا

 هلوتو اعقرالا نكي فردت دل دسحلا ام تاقشت كترعك طاش عمار | َ
 كاف هلوق ىلع ناكل نأ كلذ 'اونأاَمَألاقولو د..ءوذم.موأم-يفتنأ لاق هثئاك ديبعو ش

 انههبصنلاى لا سلو مالكلاةعس ىلع ب'الاىربخ ب أه بف هلوةيديراغإو ٌباهيفوأ تأهب |

 ردصألاب كح هن اله_ثعبأت و رعمأ .-ثمسهلهكإ ني دمبعلا ىف بصنا اراحامتاو 1 /

 وهناكو هنبعبأ بسن َتدرأ داق كاّترك ذام ىلع بصتني ومالااو ٌفلالا ل ددقوب كال ١

 املاعنوك.نأامآلرالسانلالوفامأو كس ًاوورعودز ىرك ىرحةراشالا هسزلتىذلا ||

 01 ودم كوي سدي دا سكن نوح ووو وج مو

 جهود - جو رع هت و

 ّ و 7 -- م 3 7” ه 2ع 2 5 2-7 1 - - ِ 1

 ل رثتنأو ل-هدوهف لهب نوكمال نأ امأ لوقنن اروع دوو ماعوهذ ًاشلءعبنأامأو ماعوهف

 - 9” كرف 4 5 20 - 7 سا 5 85#7<هسمم درة ع هو - 8 1

 نوكنأ همس اذ هذ تاتكلا له السين ال ىتهم و تاتكلل |لهأل_هيالثا تءاجاك وكي نأ

 ةنونك مارال عام تاهت رداد ين ينال ردصللا هلع |
 ل

 د ك0

 ةموصخوالازت تلقت اك اكممصاخن نآوأ لزانن تأ ل جرلا تنأ لوقت ك:ًىرتال لاعتنافزسع ا

 يرن هنعتك لوقت كارلا لا ذةفا كلذ َلعفل اوقىف ىذاارد صاد ل

 الر 2 املا المعوقو لاح ف و ”الا ُنوكرالاسا ٌماصِوْنأ عفتالو هندومرارتسيالوقتاك | |

 4. هل باوجوهىذاا لق الاردصملا رج تيرحأ نك دعت عيل ع

 2 ”الاهسف ءفعسقيلاحهنال رداكممال اوه عسسب تملا ةةمعلا ع نحيت

 هك لاقهن اكد اديها هو ىف ىلا ءاق 1ك كلوق-كلذو م هيفلوعسفمه ”الي صنف ا ١

 2 فشلا هو. 5 لوقدب رعلا ضعت ولاطلاءذهىفهّتسلكا ىئادهنسعلا ودهئاشم || ٍْ

 هلوق ىلع بص: 11و هلا هرصح ؟هلوق ىلع عفرلاف هلايمزهود لكم افداوثومشلأك ومب | ١

 كلدوهلوق)

 ىلا هافهةلك كلوق
 ديع_بولأ لاق (هملا ف 1

 هاقبصئامفسانلا ف اتخا

 بصانلان انولوقبانباعتأف

 نءاسثان# هوأ_عد 0

 انهفاشد أ هك يناسم

 ىلع لومغان مهوأ_عدو

 ريغمساو ةفر همهنال هريسغ

 كلوق ةلزخع ل

 ثوءفوكلاو ريفغلاءاجلا

 العاح رابعشاب هن 4 دو معملي

 نكيولاولاغام ىلءناكولو
 لاق. نآزادوذ ود ود_ثدعق

 ىأأىه>وىلاههح و هتأك
 دحأ اذهل قلوب صئلاب

 مكلذلفذاش هنأ ىلعلدف

 اناكا ربك أو هملعس كد

 املا هوصذمهأف مثدةنزاجأ

 معزو هنلك هيف ل ماعلا ناك

 عنييوريسنأ موضعي
 فى ىلا هاف لاقي نأ
 رظنأ مادو

 قاريسسلا



 )دو١(

 )008 الب صنلاآنإ هيف سيلفد اد دياَمأَو .لعقلاهبف عقولاحهنأ اليصةناقلاسملا هذهىف هتك

 هةعيانلوقيتأدارأهنك اودي ءديوهديابهنأربخت نأ دريل ودم ديو هتعبان لوقت تأ ن بدال ا

 هنرقنع ري نأدي رامغافق ىلإ ءوق هتأك لاق اذاو ادعي مأناك أن اس رد تابالو ليتلا ا

 امهدسعبامو ةفاضالا همْزلَت تأ ىف رداصملا مدل مو را ابل مسن 5 رفا اودع ْ

 هندي ىلع ' نال ىثناو هد ىلعهدوءتالف ع ب رمإوةالاح نوكيوءادشالاهفزوج ْ

 هب 03ه كلود لع ادوع ع عج < رهلوةمالكلا ىف لمتسست الوعدت ىل_ءادوع ىنثن لاق هن اك تعب هلوق ) :

 0 2 امهردوةاشءاشلا '

 وأ لاك (لاهنصضاقو

 مهردباعارذىراده عب ووهردلامهردهت م اقوامهردوَءاشءاشلا تعب كلوق نمل هس.ف | ءامسالاهةهدحتم
 5 و ا تالاح ىه ةيو دما

 هياسحلتنربو امهردنيعب رأ لكلا مهردةلامت هاك زٌتذ_تأو مهردب نبريققربلاثددو 0 ل 5 ١

 1 ا يل

 ءاشءاشلات هد لاقاذاف

 ةسهفاشلاو ة-هةاشمدي رتغا كل: الف ىلا لوق:ىتحءافهّمْلك لوقت نأ زو عال نأكلذو ْ 0 0

 ا ءاملا نعم واولا تاع>و

 ا مسهردلا صفح ل-ط.ف

 ا نر ةافةاش ىلع فطعو

 ' تف ط عفتاملاو هدفا
 ٍ رك ك1 ءامقد |

 انةمدءاشلا تناك ناو

 انكةمه ردإاو

 عقو لاح الي صتنراممو هثدب ىل_ءهدوعن الف عجر هلوقق عفرلاراحأ قىلا هوؤ عفر نمو ٠ 34 و ع 7 ص وتو رك 4 1 3 00 ود هدو ا

 د 06 و رده . ال و هاهمد هو الاءدهذأ ءاو امد ا امان امان |

 اغا كن الاديه#ثعبابلوقت نأ زونالو ىلا تاقاذا ىنعملا مصتاسغاف نيسنثانمالإنوكنال

 لو: تأزوهالو نال-عام_من الدب. نعمل مصئاغاففاطعأو ىنمَذَحَألوةثن أدير

 ىقعجر هنا ٌتدرأامناو عوجر هل صو ىت--باهذ عطقم هنأ ديرتاغإ كن الءدوعىَتنا

 000 لح ا اوك او عوح رب هم ضقت ىأ هر رفاح ا

 ااذوحالو دوغ وح رلاودي وهفع وح راد اوص هوم ىبحلاو تحاك 5 راكأ ف د ىلع ْ

 نأنوالو عارذاهاكرادلاَن ب طاضن |ىَرْيف بهردبدب رتثنأو اعارذىرادُّسه:لوقتنأ |! ١

 ءالولا ىل-ع لو'الافَلَو'الااهتعب كنت طاخما ىريف م_فردردي ارت اوال نان تعي لوغت ْ

 ريسغادسحاو انان باس تاعجاغإك ذأ ب طاخملا ىرف انانهباسح هلت نس لوقت نأزوكالو ْ

 كاذكودحاو مهردبتق3_مّث: أي طاخاىريفام_هردىلا عت فدكتزومالو رمسفم 1

 انهاهاونغتسساهنافن تمن ناكونيري قبلا نك سانلا لوقامأو هبيسشأامواذه ||

 اغا مهن "كف هلع رع ىذأاو 8م مهردلا نأ الو هلع نم مه ر ودص قاس مهردلار 5 ذَنع

 | || قاب ءانفساركلارك ذاوكرتو َنَدسيملا نو وقياك عضوملا ذه ىف مهردلان من عنولتسسي

كل نم نعانهاه لسا هن“ اك ىعباملاعدق ظاخنا نأ الي طاخما ملعب وهلعنم ممعرو دص
 3 : ر
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 هنأ لدلنامعزو ّ رمل نوبا يئافسيناواذ ذك مهران ا الناسك

 م 92 ٌءاشلاك 7 ها كلوةىفتناك 8 3

 كاذتلللو دا اعلاه ارقوحنو اًمافكه نبل كوقود رع الايتتالس لا ||

8 

 لوةتالود_ءافلاوعاقلاهثمقالوقتنأ ادعاقوامتاق هّنيقل كلوقىفماللاو ٌفانالا لد ||
| 

 تلا سال و مهردب هاش مهردةاشءاستلا كلكلوقكلذو ءاوسنيعسضوملا خه سف 1
 8 و

 ْ ةلزتع واول تراصو ةامش نارتو ه هرم لعبت مرد يرام هردوا ناش تعز زوجي أ

 5 بيا ل و روعال و عف رقاق

 ءاشلا  تاقاذادمعس | < 0 ُ : 6 : 7 تا || ناعارالاىرادتعب لوقي هنأ معزو ءاشلا ف كاذزاحامكمهرد.عارذرادلاتعيلوق:تأنوع 7 3 7 .٠ : و - , 7 :
 || رداصملا ةلرئعهيان فاذع ن الى ىلا ءاقإ وقد اذههيش م ومش ردي نازيفتلاريلا تعب وشر أ

 ١ نأزو<الهن الاعفر عارذلا ناك كاذلو دعمنا الاف باملا اذنه وكر داما ْ

 || ناف كيخأبديرتتنأو كا تر صزو<الاك ءاسلافذحز وحاله لق هوثو راف رح ||

 1 عفرلا ىدي فهذي دك ليلا لاقو اضيألاةءالاذ فكل مقاذه نممايلافَدَسَي ودماللاق | 8

 || ٌتعجر ٌتلعج تئثنإل للا لاقو مالكلاةفدنمنوكال اذهَن الورع غتوكال ا
 0 ا ل فر 02 ا

 ١ تدنث لاق هن 5 ىلءلاملاتددرىأ ىلعلاملا تعح ركلوقةلزنعالوع_غم كمدي ىلع مه دوع ا[

 1 هما 55 سه و 0 2 5 - ١

 ْ : ؛ ظفان و جر 2 ا مس ب | : |١ لعفم ظفلتل تكن ا «تلاهذتق عش لاحت المسالاه-.فتضةنانتااخ 2
 ع - و ا تاي نين |
 || عقولاح هنأ هن ال لعملاهمذ عقوالاح ناك ول ب دنا ك بصقنيف رعسسلا هيف عقيلاحةتكلو |[

 كلذو هلو#ق)

 ةاشءاشااكل كلوق

 وألا (ملاءهردب

 ًادتممءاشلاف م هردي ةاش

 مهرديةاشو مدةمرب> كلو

 كلو تلق كن" لاخ | ا
 راسا 1 سدو ةفاضالابهف مث هوماللاو فا الاول_تدت املا اذ - فرو سلو ىتقاط !

 كلكلوق تيفتك اولو

 ماخازاج تنسو ءامثشلا |

1 
 ناو هلوةوري_ةناوم.الا ٍإ ء .

 ىعي خطانا تيغلأت نش | هتعب كلذ ل ثمو هس .ادقوفع يقل لور ديار ا اهلا هير

 ءاشاانوكمفاري اهلع تمل |١ امهرد مهردلا تحير مهلوق نأ ليلا م ءزو لاح ىلعّبسمنلا هيف ثوكبال مهد ,هردلا بد | :
 تاناذد 0 كا ١ نفذ ملئ ل را دلو مهرذلاو أ هردلا ىف لوقت ىت> لاحم || اراد ةمفاشر اندحس | َ

 اهنمتاشربدينلاو

 ها لا
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 ناف كلءاشااتلقاذاو تعفر اق ديزا يفّتلقاك مهرد.ةامشمهردب ةاشءاشلا كتلة و . 3 3ٍ كك 3 2 وأ 8 3 . 1
 5 - ل 2 7 ٠

 1 و ص اص - و - - - -

 كب زان ناك 1 ءاشلا حو هلم تنطتاذاءاشلا كلراصو تدصنثثثنإوتعؤرةئش

 امئناقديز َردَتسا ةلزنعاماق
 و ' ود 1 2 : 2 05 و 1 0 ١

 لفرد هر صم كإوةكلدو © ةف_طنوكي نأ قل بصنل او عف :رلا ا

 7 0 اك

 سب نم بدعيلا نولون م هانووم هويدصن م-ميقوثوماترعلاانعمسو م-هردبزيفق م هردب فَ

 نوكدن ١ ةدركدلا مقلةركنلا اوكر ثو ةفرعملا ىلع هوامك مهر د.ازيفقمهردب ايف لم هنافر ع

 و و - .

 اذ_هوامهردكلاماذهلوق:كنأىرالأد.دخلا ومش ردك مساوهانغ !و ةةصسلاعهفودوه |( 1
 1 1 : كادوهلو ف)

 و ترص كلوق

 دن رديعسو أ لاك (جلا

 اريفقل هع نأ مقينأ

 | .٠ 0 - . ا 0 2 3 00 7 8-ٍ || ٠

 ناك اداادهبقو اريخ ناك اداام-س>-ئشا|نوكن دقف هدول هك نأ ن :رسكالو اديد- كعاح

 كالوقو اد يرفع اول مسهرديز يفق لبق "رف توي لاقفويعفر نيذلا انو هةقدض ٍ

 راف فوم ره د 1

 ١ 50 تررعلو ملال
 نال مدس هردب هنمزيفقربد هعينأ كلوقكلذو © لَو الا باسيل ىفءام- الا باص تناك تافصا |!نمسيصتنام تاناذه وي ٍ

 وهاف و هما س ازمه ١

 |هدعبامو أ دة.ميل «كف لامكم

 سأراسأ ار هّنعل كلوقك اذهذ :راكن ع اراك ادام .ورحا اًزحان ةعاسلا ْ

 2 6ك - 4 20 2 1

 ءاوم الانمهبشيانعمومش# مالل اوسفلأ ال اهمفعقو لاح 4 ال هقضصأ ١ هيف بصةئ: امجاد اذه

 / :ج ا ىئل4انوكتو هرب سس

 سلو هثد» ىلعهدوع كلوقب اذهاوهمش كف لوءفملاالو لعافلاب سلو قىلا هاف كلوقو#رداصملاب || وأ لاخوأ ريسخ عطوم

 | بصنتنأزو-4و تع
 الولا!س |ىلعازي_هق

 هما فرك

 اضخم

 ىهو الات ناك ثحام ايفر داصملات دش ادد 2 ردد ان ةفصأ | اومسش كا ذكرد_هع

 د و موهمالك قولان هيشدام و رددملا عضوم تعضو ىتااءام-“ الات ثاكو 0 ا

 اولد كلوقوهو ىلا عت هللاءاشنإا ضي ءارتسو ىضماونييدقو سنك هلاوحأ عج |

 ا تلقف هت ةخنإو الخرالح راواشدوا د_>اوذا ساو كلوق ىبسعىرحَلَو' الافَلو" الا ١

 ا تةشنإو 1 "الاق لَو "الا لدا هن'اك لعفلا ىلع هتاج والدة لعد لَو "الاف لو الا اولد ْ

 ا ْ اولد تلق اف ةيذاك سنا زو راق الدبه ل_عبق ل جر 0 ر اولذدت لاق 0

 (م اسال نام

 ظ اعل درس رول الافلو“ الا لخداتاقول كن ال الدينوكيآلو هجولا بصنلافَترمأ افا

 1 | كموق تافول هبه يش هفّرعتن أد تدل ب و ” الاقل "الا نعم سل هن "ال فص ثوكمالو ْ

 1 | هفدخوو مهكسدج ىرس رف مسه ىعمءاننغمسنلو مقتسومانوتأ لو ال الو الا |
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 9 يد اام-مبالو هديبحاوهبّتر رهلوقتنأزوجبالا؟ اذهلو“ ا ِن :رصاللا

 بأن سلو ىلا لعلمخ لخداءانعمنأ ال. لع الاخت لا اولد لوقي ى يع |

 د ريغصلاو رح ”الاو لو الولد تلقناف ةموصتع راضُري را نما

 كمسهاك ىنعمءانعمت ال ظ ظ أ

 كل _.حاصو بخ أد هزت رسم َتاقول نال ةفلالخ نارك تسناىرست لا )ا

 ىلع هيرست نأ مالكلاءّتدرأ اذاو مهلك اولخد الاف“

 رتل زذماسلاو كفي كيخأديزب تر تلقولو ام نا
1 

 برعلا نم شك دشن« تن دحواولاا قولو زم ٌبهاذكحاصف وخد زتلقواكاذكو ||

 "ص

 (برامتم) ذئاع أن يمال |
 قاعسل ثم عسطا ص دبشو 5 ل امون لا ىدأ, و : ا 0

 ءريغ هدف نوكمالرخ 1 ”الاو 1 لاول ”الافلَوأ الا ا ف شا َ

 كلوةكلذو يدر 0 التاق سااوامس 0 نمسا بانه | |

 ال-ةتسمانمج هّناعح ٌتْئشنإو ىضم دقانمح هّتاعج تش ناو اًمطرهنمس طا امس اذه ا ٠

 ىضمامف ٌناكذِإو ليفت اف تاكاّذإ راممشإ لعبد اذهسانلالاقاغ
 | ا

 راجت لعل 7 تاكذإو ناك اذإ ىلع بصقتن ”ثأم ماع ءدب_ ثا ةءاعم تال نا أ |

 سلف كلا صلنأك ةفر ءملاسصتيدقثاك نأ ال الا 0 انهتلقاتاك |

 سهم 5

 ل

 تدعو

 8 كيذا لن وكر 36 يلم امي خلجربو 3 دا[

 ىلذهلا ذئاب أن ةيم الة فصلي ةبتصخختا ٠تاب ااذههتج تبا ىفدشنآ 0 ا 1

 ىلاعسلال ثم ميضارمثعشو < لطعتوسن لا ىوأب و |
 ىرخ الا لعامهادحا تفطمف فو صوملا فاعم نانا ناتفصا نأ الواولاب ل ط عىل ثعش لمح هيف ةدهاشلا ||

 لوقيف هلايعل ىس ادئاص فصو* هقرفتلا افلا ىنعمن الز "م ءافلا, تفطءولو عامحالا اهانعمن الواولا ا

 ثدشلاو نماعل<الؤاللالطعلاو نهلئثالتاحاتش نمملاىوأ, مت شحولابلطىهئاسن نءيز» |

 ىلا هتحاح ىربلاذ-منهفصوامناو نهريغتو نهثهشل اعلا نههشولاججلا وسوبلازهللا نمتاريغتملا ْ

 هيلع4صرحو دمصلا 0

! 

 1 نوكَن امدح دم ثا ُثوكمام تبخل ترو لاهنكوناك لتولاا

 كلذ 9 هل او-ق)

 أرمسد اذ_ه كل ]وق

 (ملا انطرهنم بيطأ

 بالا اد _هديعس ,وبأ لاو

 نجمنمزف ىف ليضفتا

 راس ىف ه«سفن ىلع هنامزأ

 نوكي نأزوصف نامزالا
 ه«بفلذف ىذلا نامزلا

 اليقئسمنوكينأوابضام
 ىذملا ىلعلماد نم دال و

 اهضام ناكت اف لامةّتسالاو

 ناكن او ذا تربمذأ
 اذافاذا ترمذأ اليقتسم
 بيطأا مس اذبهتاق

 هملاةراش الاتناكو ارعهنم

 لضفتلاقرع :وهام لاح ىف

 ذا اذهريدقتلاو ىضمامل
 ناك ان اهئم بمطأ ارمس تاك

 هذم بيطأ ردكم وهفارع

 ندتالا ارعو ارمس و ريش

 نينامز ف همااراشملا

 لالا قلماعلاو

 هدأ نا.حح



 ذك كا
 كَ 100 1 : 12

 " || رخل حر بّثررمّتاقتئشنإو هلبقامهبلعتلجام لثم ىلع لون هآك اذهفنوكتام

 | «ه 5 ّ 3 يآ 7 . »هس ولأ ! . 1 3 ٠

 لوقتو معاق كلمآو اص كرام لو_ةتنأزاحاككلاوحأنمديرب وهو كرب خلوق نأ

 ام ناسعاملا
 لاق (لاامثاق نوكي
 شفخالا ناك ديعسوأ

 2 . 2 2 - 5 ص م 1

 ريلاتلقكن اك نازيفةابيلعن وكن ىنلا هان[ ضخرأ ريلاىأ نازيسفقنوكي ام ضخمأ ريدا |

 لوقوهو لوقيممضعب هحوأ ىلعثرعلاهدشتٌثبلا اذ_هكلذ نمو نازيفكه_مخرَأ |

 (لماك) ب برك ١ ىدعمنب درع(

 ١ -5- مى م-وو

 لو لكلا مزيد م 200 ةماقنوكس أ اوتو ا

 دى «-و

 هيف نوكستامّلْوأ ل د هعباصأٌض عب ٌتبهذ لوة:اك لو الاثنا هنكلو 1

 دربملاهزاحأو مما عفرزي

 نسحأ ريدقتلا ناك
 هلاوحأ نسحأو هلاوحأ
 لأ بركا لاق اك ةسفتوكت املوأت رطالوةيمهضعيو نيا كاذىف تناك اذا ىأ | ااف توكيو هتلاديعوه

 يل

 ئ 1 1 00 1س كارو ب ادق ع لوا ا اذااهلاو ان ْ هنومدش بهذم ىلع وهلاريخ

 7 مادو 207 نوكلام نسحأ تاق اذا

ازي نوكب ام صح ارسلا لاق لاسملا ىلع هلاوصحأ نسا هاننؤ
ربا لاقل“ الا عقرو ةيسْفلا َبَصْنْن مو ن

 ا نيحر 

 كازو جال 2 ثتصنااالإ همف نوكمالفاسماق ثوكلام نرسحأأ هللا دمعات و نب ريف ةنوكيام 1 مئاقو هانآت سدأ هلاوحأو

 مولنوكيأم بط هللا بع لوقتو هوجولان مهسجو ىلءاسمات هلاوحأّن سح ألغت نأ | نآروجالو هتلادنعوه

 ةعجلا مود ىفهنلا دبع نوكيام بط أت لفل" اكع ببر اكرهشنوكت :ام بط أ ةوادبلاو ةعمبا 1 : ١
 1 مكارم و حاحزل ارامتدخا

 موب ريمالا نوكيام ُبطخ أ لوقب ن مدرعلاو مو 6 .- مد .دعروشفوادسبلا نوكت اع او ندسحأد زانل قولان ال

 ةنمزأ ٌبيطأو ةعملبا مون ريمالا مان ؟تطْخ ألاف اك مر ارهشةوادبلان وكت امسيطأوة عملا 1 ناالز ل مما هلاوحأ

 ”هلاعفأ | نم سلا اق
- 

 : بكى دعمن ورمل ل اوحااهت الثافصا م نم بص ذيامباتاذههتجرتبا فدشنأو 3 رح ها

 لوهجلكلاهتزيبىست * ةيتفنوكتاملوأ برحلا ”قفايتدتللا

 ةفلتخ تاردقت ىلعاعيم جام مصنواعيمج ا ههءفروةيتف عنرو لوأ بصنو ةيتف بصنو لوأ عفر «يفدهاشلا

 نان"ادتسلوأو ةادتسب رحلاو ةيتفتناكاذااهلا اوحأل وأب زحلا هريدقتفه هدف تصنولوأ مفر نأ

 اهلا اوحألوأ فبرحلااهردقتف ةيتف عفر ولوأ بصن ن هو بره ارخوإ لاو ريانا بانمبوتيلاحةستفو

 ا اهلا اوحأ ل وأب رح ءريدقتف ةيتفو لوأ عفر نمو هيف ةرظل اللعب صن لوأواهريخ ةمتخو ةادتمم برم اة هيف

 0 هبدس نمو هضعب وه ث :ؤمملا فاضمدل 1 اك فورا نيلسون ًادتسملوأف ةردف

 تناكاذااهلاوحأ ل وأ فبرملاردقنل اوالاح ه.تفوافرظلوأ أ لع اعيمج ا مهمصن نم و هريخكاذلثن ف

ب رانا فصو* تزد ىستاهوكواهءوقو تقو ىفىأ هبتف ىهام لاح ف ب رم ا ىأ |هنءريخ ىعستوةمدق
 ف

لساذ ادزنأ لحرلات رز نمهلصأو سامللا ةزيل و هكدا مقا ت لخدب ىتحام رع
 : ىمسف هتي

 بلسلانمهيلالوياعسامالا
: 

 هوادنلا



 كح 0

 ةعجبا موناينالااطأ ىأءأطأ ةعجلا

 ( طمسا) كو ءاش !!لاق اذك قرشا

 اًنادوح قرش ىتلا افصل ادنع 7 َّ رك دامت ذفا 0-0

 (رفاو) ٠ موناُك نب ورع لاق الاسم و اراست وانمع مهلزاشماولا ,
 صا 5 2 ه9 هم 8 تً

 امموْلا اهار همس (ملاناكو 3 ورع مأ نع س اكل! تددص

 )لس وط) انك درعل ٌصعبانعمدوأ

 لح مروعلاَهلحا َدْعاَن 1 امدعب ,وا را راتم دع

 تقولاونكاامالانمسصتن1امتاءاذههتح رافد
 لذهروغلاةل>اءرثلا نأ كل + امدهيو اب رثل اراعامدعد ىرس ١ ١

 تراغن ًادعن ل- هلا فىرساوراطفصو* ءاخوروغلادصقامانعمو رطل لمزوعلاةلحسص ةيفدعلالا ١ 7 ١

 لخلااهموك ةرادتساواهءامحا ىفار رثلا همشو ظيقلا نمر لامقتسا ىفكلذو ليلا الوأارثلا 0 ٠

 .( لوا هيويس ب ”53)

 1 1 780 ا

 نيد لك و رلاتنأتلقاذا معلا أ اهلبقاماريفلعوابيف ثوكمواهيف عوقومهن السصّتنأف ١ املا تنأتلتاذا زعلان دا ه1 لا ل ا 1:

 | اهدعباماريف لمت كل ذكوامهرد نورمشع تاقاذا نورمّمع مهردلا ىف َل-ءاكوهلبقام هيف َلدكأ

 0 9 ٍ 0 0 ١
 : رعاشلالاقاك كلدصقوهلوقتو هنأرودوورع كأن عس نو كلذانت دج نيهلا تاذ ىلع

 ناكلللاف هل أوق)

 كفاح وهذ وو

 نييرصبل| بهذدم(ملا

 لءحاع هوو اد هى

 توصخم هنأ هلارمخ فرظلا ||| ن

 قارفدب اوهلعفريدقتب

 فالخلا بوصه هنأ هم

 رهاظو وهسلهنال كلوذلل

 هنال سدا م هن ومدس مالك :

 وهفراظاا لسبقام لعح

 ىلعهداض نكلو لعافلا

 نا ه-.هد-هنممظتنام

 فوذحلا لعل د رول ئىالا ١
 قذاوموهف هنع باف 0

 عمجا ار سس سحدملل

 فارخحتلا



 كلذ نموهلوق)

 وه برءلالوق

 وألاك (حلا ه-عطوم

 ْ ننعم ىلع نوكناذهدمعس

 نوكي ىذاا ناككم ا دارب

 لدبلادارنأرخآلاو هيف
 هنالو وأ ةعيص قدوم

 هياعل شد. نأزو<و

 ىاذهلوةّةفرلا فرح

 ناكمىف ل-ر موك اكم

 نوكي لح ر ىتمىأ نالف
 ىدغب و هفمالدب

 ها هعأ 2

 راس صتخاب

 17 ناد امهلاق وان درعلا ن مدنى دونم كالذانعمس هدصقىأروغلاةلح و هلاسقب ةضقىأ ِْ

 (طيسا) '  ىشع "الا لاو ةيدظلا فن ىنحءافنتك ايلا نيطلشا نعي اهفنأ ىرانح ٍ

 أارهعتلا فت فلداسلاو و :١ زول هراسن كن” ره فوغ ْ

 | لق'الا قرد قرخ الاف 000 وهال ع ْ

 ' ل ل هسنملصفنموهو مالكلا ىنغّسساهبو هيفّلَتو |

 || لح ران هواذناكمقاذهتاقثن اك ّلَدَدااَتدرأ اذاكناكم لح راذهو اذ هَناكماذهوأ|
 | نأامهدحأف رطامهالك

ْ 

 أ دحاوهجونما ملاصتتااهأَك ءايسنأالا هذ هنأ لعاو هناكمف نوكرومئانعىخيو هنمالدب |

 ا ةامسأن روكتدقاهأك ءايسش الاهذ_هَنأل-ءاو كبر قودوكءةسوهو كددصوهكاذلثمو |
 رسعاشلالاق نيملاُتاذ راد لو نمبرعلا نمانعمموور_عوديزةلزنفورطربغ ْ

2 

 ١0م

 ووو 2م 5< 9وء5 -

 0 أ/مالوبرالة هل لج 2 ا لاب م

 8 و 3 و *.يزءع م 0 2 , ُ

 1 وكي لح رجم ىأ نالف ّناكم ل ر يم لوةيف نالفب كءميهذا لح راللاقيو كناكمىف

 ا ما

 الو كي نعم هلع اذا ناكمئازنجاذسف عا او ةلترادهو م هاضد كلذ ندو ٍ

 .اهمامأو وة ةفاقا لوم 3 هنأب تك نحر فلا الك تدع

 ىثعءاللباملا فدشنأو: #

 لزءالوليمال ةمطف ىنح دا ةيحاضونلا مون سراوفلا نحت

 ' ونخلاوم 1 اذهىفانيابأ لوقف همت وهيف مهل تناكعضوم ةمطفوةيفرطظلا ىلعةهطف ىنح بصن هيفدهاشلا

1 
 ا
|| 

0 
41 

 ْ وف هو لزعأ عبمجلزعلاوليمأ مهد حاو ج ورسلا ىلعنوتيثي الن يذلا لبمل اوةزراملا #يحامضل او هنيعب عضو

 ا هع ,رنديءابابلا فدشنأو ال هرو هرمض ىازلا كرحو هعمحالسالىذلا

 َ اهمامأواهفلخ ةفالا لوم < هنأ سسحت ني> رفلا الكث دغف

 | دقتلا والك نملدلا ىلءامهعفر و فرظلا امهف لمتسملاواز اخ واعاستت ااهمام ا واهفلخ عفر هية د داشاا

 ا : ولت اعضوم فاهدهبامعمسستوءادتنالا عف :رعضومىفالكو و هفاخ اىلوماممسحتاهماماواهفلخ تدغف

 ا ١ هانعم 1 ارمخ ةفاخحل اى اومو هظفل لعهريمض لمعف ةينثلا نعم دح اومماهنالالك ىلع ةدئاعهنأ نمءاهلاو

 . فصو* مكءىلوالا مكرقت سمىهىأ مك الوم ىهرانلا مك اوأمل>وزعءهّنالوق د نماهرقتسموةفاخلا عضوم

 1 000 ادهن نماهشب رطالك ب س2 ةرذ>ةفئاخ ىهفدئاصب تسح وأ اهدلو تدقفةرق.

 ََ ممل . اهماماواهفلخ هنم فاختامدارأ هنالءاننورغثلا لثموهو ةفاخملا مذومانهج رفلاو هفماهرتخي



 ان هيشلا

 ٍ (راصنا الا نملج 3 / 1 ْ
 اني اوسنمالواّنماو دعفاذا نيب مهمم تاك مهءاَسَحَلا ىطْسبالو : | 0

 0 0 0 سَ 0

 و -- ىد وسو

 »لل 0 أف شكلا و يصف 5

 5ورءوس رب دص <

 5 نيفثودم' تايلاصو 5

 يراقتل <
 + لو اهنيك لئاورخ * 0
 ءامسالا نماهعون اهقا ا وامل | هحرخأف لثم ىنعم فاهم الافرح ناك ناو فاك ىلع ؛هلاغماهيةدهاشلا 1

 فالتخالانسح از اوح فاكسلاو لثمنيب عم ار احو لوك ام غصء ل ثم لثماو ريسصف ةردقتلاوةر ورذ 1 ْ

 فصعلابمهمكفاولصؤتسا|موقفصو + نسحب لئملارركو لو «يشتلا ىفةخلامملانمددصقام عمامهظفل >|

 امتداعان نع كلذ ىنغ ا فاهريسفتب ترمدقان 8 ًابابلا فدشنأو* نيَتلا فصعلاو هبحلك اعلا

 أن 2 زك ىذلاو ءاوس نع تر ره لون كنأ ف ورظلا ةلزخجدي زكو لاوسن أ ىلعذادبو و

 0 را مالكلا ىفرثكتالوانههءام الا ن_سدحتالو اقئتلاوامن اذهأأ

 | كلف لقا ذا ثنأ فك لوقتو ءلءارتدودل ديرك ى رجا ذكهذاسيبق ناك حاصعنلا وأ لضافن ظ

 0 و ىذا لاق نيح "ذر -ءامدرأو كيحانتديرأاذاتنأ فيك لاق 3-6

 ظ معزو نامساامهلعج باكر رلاّبَقلا لبق اذا تنآ فيك لافت امداد ل فيستأو | ١

 | ىأكنماّير وهو كنمُّسب رقوهبرعلا لوق:لزنعوهوافرظلهجاذا دمج بصنلا تأ ليلا

 ١  0لهم هاو ةك د اح كنعان رقلهاهمالكى لو اوه درعلاَنأس ماوبان: 2س كنم اس 1ْ

 لاقهن اكفهلوق)

 اذا 00 32

 ما 0 ٍ

 تبصنو ل.ةأ ىف لعافلا :

 ىف ىد رطوهو تب قتلا

 لوحنو كافل

 ىف باكرلا كتمحانو

 ناف لعافلا ماقمهتمأكا

 اقرط ن وك ءاسعءال هده

 ىاكزاو لاح ىف

 نود تتحطم

 ها افرلظط



 امأو هلوسق)

 عفرءالوهف كنود

 ديعسوتأ لاق (لا ادبأ

 نيينءمىفثودهن وميسرك د

 ١ رظ نركمنإ ا.هردأ

 بصخلا رسغهمفزوةالو

 ىعمف لدعم اغاو

 عضوللاامأو اهيرشت ناكمملا

 ىنعع نوكت:نأفرخ الا

 اذهلا مف لذرتسموأ اراقح

 لوقا ل رقح ىأ كنود

 نوك نأزئاحو نودبو)

 ةلزملاو ةمترملا ف ىذلا نود
 ىلعالوةئافرطظ لوعتسملا

 اذا كيل عفرلا ف اذ_ه

 نملغسأ ناكمىف هنلع>

 راص لسثكعلا ىلع هناكم

 . امهو تو لفسأ ةلزنع

 ىلعامهءفر زو<2

 ها ركحزتاا

 راد هند يدا

02 
١ 

-8 

 ل ٌةموهامتا اذ هن هال فرَشلا كرو دوهتلةناو أ رالو فودانأو كحل ]كلر

 | 0 در الا نم مرَدَملاو عضوملا فورظلا ىف لص الااغاف الثملدملا فاذناكماذ_هناك ص

 1 ”كابةلفأ ول ار 12 ةلطاص رص نان ودانقلا باصاه !لوقت

 0001 ل لونالا تاع اذا ثاودوهتلف تش ناو نابصتنباك بصتني وتاعفترباك

 | نمثو دوهىأ ةفاضالاربسغى ٌتودوهنولو.ة» و هقوفىذلانم هرعصأ هتاع» كنأ د ًّر

 : | نوكينأ نس ناكم لك الورم سل هنأ لعاو اة مولا

 ا رادلا جراخوهالو ددسلاَّل_ادوهالو رادلا فود وهلوف:الّير علان أن سحالافافرطظ

 ْ |نيواهمشأامو فلخْنيقزفأمغا او اهحراخنمو رادا الاد فو اهفود قوه لوقت ىد>

 ات ررحاده ىلع اه راطقأن ها الا ا نك اماللاهه<هشأ امو فلخ تأ ال فورااهذ_ه

 ا امو فلخ تراصو دملاونسأر لاو نطيلاو رهظلا ةلرنتوهدنعح راسا وفوألاو مهدنع

 ا أ لفسأومالعأ نمو هراطقأو همحاون نم مسالا قة نكم اريصنف مما ل كس ىلءلخدئاههبسنأ

 ١ اميرتسلتل اتدرأ ا ذارادلا بحانوهكاوق :و2ءامسأنوكتو كاثفصواتافورظنوكسو

 ١ ريغ مسالا لع رورجلا نأ لعديد طراد قو كلبي قوه كلون راج ريس ةرادلا ةيحان وهو

 ا ّث رض كاوق ةلرنعريصيفرادلا طّسو ىف لوقتو هطسَوّتب رضورادلا طْسَودي زلوقت كن فرظلا

 ش دقوا وفد اسسألا ف ضم نمانكَدَمااهَّصعب قورطلاَنألءاو لسمو تفمهطسو

 ظ 1 ا 11 لكس مالكا ىفالاعتس الذ [نهف تملا ومامنالا ار نلت امإت ةيحانلاو

 : ١ اهانل ازعءانكل ” كداحأو كنفلخ رشا رش فو رحهدهو 0 ناعش الا ومالكلا ف كاد ىلع

 ا اهو امهانعم هريس: م لو الا بابلا ىفامهانرك ذنافرح كلذ نف ٌتئارغامل الاهمناعم رمسفتل

 ٍ | همس أ ليش ترووهبرعاالوقهنمو برُملاهانعموكمَّعَسو دصقا اهانعموُكددص

 ١ اكتر كرهو تاكملا نمي رذحأ ٌكَّسارق مهب رعلالوقّكلذ نمو ءءاذح ألما ةنزمعو

 ّْ | نالفونبمئلاوَحو ار وءءاذح .وهب رعلالوقةلزنعاذهراسفلعلا ف كنان رقىأ لل اف

 دالبإ اًراطقأك موق و



 ٠م

 (لبوط) قماح أل وقاد
 مدعم 1 ار و نم هنعمل ا 3 3 ل .رلا ىلع ماتش ةئاماذا

 سد م رد 3

 هيطف آى هر زرع راسا افا
2 

 2 سمس 5 هسه

 || لاق كيد نين نمكبقرافانداذا كلذو باغلاق متنأو بكلب قموهو اذ

 (لماكر (ببواوأودو) رعاشلا |
 م © صرع

 علت ال مدل افلخماب ا اردَفَم قوس مالا

 ىرغل اهو ال كمامأ او كفلخ ىرج ربت فرح ذهو هتجتءنملسف فدشنأو * *0

 مدقموءارونمهنعهيلاسم * ىنثنبل>رلا ىلع هانشعت اماذا : ١

 نبلا سمايع# 'وةيتيحاتو < -,فطعؤ ىأ هيلاسمق ىثن ردعتل اوفرظلاا !لعدسلا هميصن «بيفدهاشلا 00

 مونلا هيشغىت> ىرملا ماد ابك ار فصو * ءاملا ليك امهفرا دخت اول 'وط اله ىأالي أ اهنا

 ىلء هله اشعن شعنل |ىم«4_ةمودا فردا شعت ىنعمو هرخ ومو لس>رلا مدعم نم هيفطعفىنئني لعتفهسبلغو 5

 مدقموءارو زم ل>رلا نعتفيىأل حرلا ىلع ةعجارهنعفءالاوقانعالا |
 ب د ود ىف "ال صا ريغ نا كج ما ةسصتخملان 1 نمهبامبااذه هته تبي ؤدستنأو *

 علقت ال محتل | فلخ ءا ا اردعةموو.ىلاو ندروف 7

 ةكمالا نمناكمعِ :ارلادعقمن ”الناكملاب هلاهيم شت هصاصتخا عم ف ةرضلا ودعم سا

 اهوعورادلا فزع وءان ضل ئراردعقملثميف كلذزاح ءاموسمو اهتحناكملا رس لسا

 ءارضلا نمّئبارلادودةناكملثمامب رقاب كمان رثلا نمقويعل اواولاد مهن اك لاماوهيبشلا هباودارأ مسمن

 ا.هيكت فاخا كلذ ع ولا اذ هاهوحورادلا عقتالوكلدلاةر طدع_هملااولبحو اراصتخا او :

 ىأرفان ددقاهفاخ قورعل اوءاممدلا:دمتحمار رثل هيف تدب للا ا نمتقو ىف ءاملاتدروار >فصو * 2

 اهياع ظيفحلاحادقل !ىيعنيمالا ئيارلاوءا سضلا نمئرارلا دعق | منمهناكسهديسشفامئالعتسالاهتمنيعلا |
 امذاعلتلاو عفترب ودبي ماتند ىنعمو رسمملا قحادسقلا,نونرامضلاءان ىضلاواهلما_وهواررثلا مكلايدارأو ٠ ظ ا :

 ضرالا نم عفترا ١ ٠



 سلو هلو-ق)

 للك ىفاذ_هزوح

 دمعسوتأ لاق (لا ءئث

 ىلء ساقي نأ هب وببس عمم
 انف ءودكو ايرلا طاع
 نم هريغاقرظووملهعةدسا

 ا ةلاطر رعود نك املا
 ١ لوقتفناكملارهظتنأالا
 0 سرغلا طب ص ناكم ىنموه
 ْ رهظدقو لاقن [ىلازودف

 ْ كفلخدي ززوكهبوميسنأ
 | وههتلعجاذا (عفرلادعأ)

 | ةرورض طرمند لو فاذا

 ىزاملا لوقوهور_ءاش

 ىالاهزييعال ىرالاناكو

 ' تريقوكلاورعشلا زوم
 ل 6 هنوسعمع

 0 | ها 111

 راشكصدكا

 نمر لالا ا

 0000 1 اوي راسلاناكم نموه كلو ىر_كاذ_هىز اةراذالادةءمىموهلاقو |

 ىذلا تاكملا واراد طمنىذلا ناكلا ف و 4 رضلا«ف دعت. ىذلان اكملاف ىموهاهانعمو ْ

 ا 1 ا رالاهبفد ني ىذلا ناكل وئلباقلا سف دعقتىذلا ناكملا ف تنأو كولا لتي ||

 نك امأا الءأشلا ثبهذو َتدبلا تا دزاج اك كلذزاحو ملكلا فذ هنكلو ىءملااذ-ه |

 ٍصوديزأا يو كاك نموه تافول ئنلك ف اذهزو< ساو ناكللاك نكن )ناو ْ

 هلا ||

 نياوهو) ر_ءاشلالات لمسلانمليسلا جردّناكحمىأ ل.اًيردوموهأ|

 0 ك6 20 ا ل
 اذهقرافااف دملا توذىموهون امون ىنموهو مو سلا لغو ل_رلاةوعدو سرفلا هو دع ىم 1

 قىتعموانوفو لح .رلاةوعدو نيمو ونيكمرؤ هن وهن نأري_دهنأ ادهىنعمز اللو الاتابلا ْ 0 0 ا ك6 ا 0 :

 . 055 ع . 2 ع 1
 ةعسلوهدت اك لو الا ماللكلا ىلع ىرحو ىنعملا ىلعاذ يفهنددو هشام برق نأ ديرهنأ دمل| توف ا

 ٠م

 (ليوط)
 95 د ثء< 0 0 ودوام . ها

 اهموع تالعت دقايرثلا طانم #2 ملعدقا6 برح ىنبنإ
ّ < 

 هع اع

 برعلالوقّكلذن مو اوزاحأام هنمز أو برعلاتامعّتسااماذهن ملمدساف زك لس سر

 (رفاد)
 ص صم و7 د < هد 5+

 لويسلا جرم همأىلاجر دع مي رك سس: ةينمل|بصنأ

 ةهدص

 1 هلبقامىرجت ىرجأ ف ءانعماذه همفءاح ىذلا قد رطلا ف عجرىأهحاردأ عب رلاقو

 وهو ناذمرف ىنموهكلوقفبابلا اذهنم عفتربامامأ و شق لومسلا يرد ىرحلا ئاذاورجأ

 ىراصنالا ده ننصوخالا|ت اما !قدشنأو *

 اهمو< تاءةدقاب رثلا طانم * ماعد هكب 0 ْ

 ولع وال كتر وه لوقب* هلمةىدلا فلوقلاك هيفلوقلاوفرظاا ىلعاب رثلا طانم بصن هعيفدهاشلا

 1 اذاهطوأئ هلاتطن نموهو ءام-لاىف اهقاعماهطامموسأ ارادق | راسو تلمس اذا 1 ةيترملا

 رم مارال ء]فدشراو * برح ننايفسوأل ا ارا

 لويدلا جرد مهمأى احر 5 مس رثدت انامل تصنأ

 بهذي وامفءاعقرطجردا اوهّدا هك ءتلعو هإةقذلاك و هو فرظل اىلعلوءسل اجردتصنهيفدهأشا ا

 فععلويسل !جردمهمأ مهاطذتتال مهءاعر ود ةينال بصن مهأ مسهنمدقف نم هيكل هموق بع. 5 ا'كلوقد

 0 مس رثعدت ىدمو هلوحراد ومرخأب اهتاهوحنوتداءعلا بصن امسصنل اوبصنل اوممهدنو مم

 مهاشغتو



 م.

 و ص دو

 (رفاو) : ولولا 5

 و 2و ىو ه-. 5

 لويسلا يرد ه مأىلاحر دلع م 0 رتعت ةمشملا ب صنأ

 رومقهم هك

57, | 

 (براقتم) ش ١ يعاشنا لرد 2
 لجلا تسأن مدار ءااتناكَم # 0 0 نمتلك و :

 : رخ الالءجولو راجلاسأر سأر 4 كلوقك لو الاوهرن الا لعسملا الاتيه مفرلا نسل ْ |

 < دص دن ع

 رصدليالل
 لمحلات نمدارقلاناكم أ لاو نم كناكم تنأو 2

 دارقلاناككلئاو نم هناككدييشت دارأ هال هلرظنوكيالولوئالا نءرخن الرخ .هياناكملا مفرهيفدهاشلا ١

 : هس اودءان دل ا ىف اتضارملا :

 8| رى ءدد

ددب يسال كام بطخأ | ادع
 ا تا ة

 ٍ سي اديزدصقلاتلعحاذا قي لاثاك لم 5 | 1

 ا ضن كك وكي نأ قا يد اواف و رطل هذه نأ معا و ل ا اوه هتلعجا

 ْ 0 ا الاو لكن امأو ةساناراروا 1

 * الاون انهو كم ا اي 00 الا مدل يفرم | ْ

577 

 ْ وهدهبولعح طا ءمو ل عمسمو ىأّه از عهنوله< لكلا راض يم هوه نولو قد

 ْ 20 ا ىرادم-واوقامأو ناكملا كاذب هلاكم همي نأدارأر ءاشاا َنكلوزاجاقر 5 ّ

 : ىرادلات الف ىغّتساو ضعب فهّصعب لعدة مالكوهورا داري فاح البصتئفاضررف َ

| : 
 ا ا ارأ اليمواعارذواّكسر ؤلاقف كاد دع ايلا فيا لاحت

 امأو كلو-ق)

 ثرعغلا لوف
 عهسمو ىأ ص ىمثذأ

 هواعجءوعقرم محأديرب ا 5

 نم برسعلا نمو رق ا

 ىأص ل ]و ةءمق تصب

 راص عهسمو ىأرع اولافا

 تصنق لوالا مسسال اريسغ

 تنألوقتاك فرالا ىلع

 تنأوأ ددز ناكم ىئم

 قاريس هأ دبر تاكع

 را صتةخا



 تاقناوهل اوق)

 لالهلا ةل.للا

 ملعا(ملا لاقل امو. او

 ا نوكتالو رداصلل ارايخأ

 | ريس اًنفدام متنا ىأ نيكسرن متن لوقتومالكلا ىغت_ستف ىراد فا نم راد || فورسظو ثئمللادابخأ
 ١ 7 1 | امهلارابخ أ نوكتثاكملا

 أ ةدوحوملاةئاانآل كلذو
 0 ةنكمالا ضعب فنوكتدق

 موهىلانقلاَتاعوافرظامتلعج كنالابستن امناو ةليللا لالهلاواقرط ةعدبب امو ٌتاعجاذا ||

 كلذ فمخأتلاو عدقتاا تدهن لاتفلا موملاونالهلاًدلمإلا تلقنإو ةل-الا فلالهلاو ةعجلا | 0
 ا ل ل ا همادق سل هنأ لع كفلخ

 تئشنإو تدسلامويلاوهعملامويلاكاذكو لو الارخ الاتاعش تعفرتشنإو ءاوس || نمثل مغ ىلا :ئالو

 أ ةئملادارفإ ىف نكامالا
 ارا نورتتع مودل كاذكو عسارلاو سماقنا مولا لوقت تأت دزأ كنك هيف || 77 دئاف ناك رص مص م هم و : و هع 5 امانا َه 1 د

 دود>-و 2 صضغ نود

 ءيثاهتمدح وامعاقنامزلا

 سلفا مئمدح قام ويد دعت

 لوأ تادوجوملا نمْئَد
 2 5 5م .٠ 2 ع 26 | كل ذكو هل ةو) دن

 اًمر-ةديىدهلو-ةتو هن.عامود.رالو كاذلنأمولاانألوقءىلح رات الأ 00
 (ثدسلا موملاوةعجاموملا

 2 ه ٠ ل - 7 :

 تدسلاو عابتحالا ىنعع
 | امهف ةهحارلا دعت

 موملا ىف ناعقب ناردصم

 مولا فالي
 هد_عنأمو نوع الا

 قاريتم ها

 ممل
 1 3 ا
 فلخ ىرادتاةتنشنإو ةزمملاكإةيالح روض أناك اكوهوهالو مسا نمسدلا مف ْ

2 5 1 0 0 
 لوقيناكورعان أ نأ سنون مسعزو حاد را د تان اذا ف ضلت اك فلخ ىلا ناسف كراد ْ

 | لمحو ماانهه قامت "الن اخسرفىئم كرادكلوةبهشي ناضمرف كرادفاس نم ىراد |

 بصنعقىأل>-تألوق ردع عدخ3 ب رع او ىوق بهرم مهو سلب مارحع ٠ م ا 00 1 كت مف ب ملا امأو قف يرق هزمانبهورسالا قاع ءابف :مأ|

 8 و 0 1 0 7 .ٍ 2 7 54 ْ نوكت نامزلا فورط نأ

 لوقت كن ىرئالآ ف ذ_> مالكلانكلو لحسن اهانعمو يلح نمتنألوةتكن ال عفرتو ||
 2 ءوو

 رو ماو مااا اوتاعاسلاو توؤلاامأو ثاك.لاب هشام يقامناك اك فرط ثوكمف نكسرف

 ةعجلا مولامقلا كا |وةوهف رهدلا ف نوكت ىنلا نامحأالا و ةئمز الا نمكلاذه.ثأامونونسلاو

 م

 لمت سله ال سجنا ىلا كل ذكواعفرال! نوكمآل هافنانئالا موملاو دح الا موملاامأف عفر

 0 كا ا ! 2:
 ةازاعراصفق كح عفرربشلانهناموو رهشلاَن مسدَعَم_-جنماتموملا اذهتدرأ |

 ّن الاةلزنع لواالاءوملا ل دف كو موملالوقءنمبرسعلان مو اهماعماعلاَكلوق

 .ٌتلعح تصناذاو ٌتعفرلو الاوهرخ الا تلعجناف َلَو الاوهرخ"الا لعمت ملاذااًثيدَحَو

 سلو لاح هنأ ىلع بمدن لام اذ هب ىأعو اماقدءبىدهعلوقتو رهدلا نمس رقلاوثيدحلا

 ملعاو كلّترك ذىذلا اذه ل ءامئاك هقاد.ءىرمدلوتنو نيقرظانهاسلو لءلاالو دهعلاب

 يللا ككَلْمَأ لوقت ًةلوع_فمود__ءافن وكتامت الءامسالا فاسضكة ثأر هدلا قورظ نأ |
 تا 5 0ك 1 هدم م - ا

 اور (كءامشالارحأف ىرحلااذهرهدلا ىرجأ كمان َتمفوّتساو راهنلاو

 هل.ةوىلغتل اليهح نيسعكلا اذهلوقد

 لعملاىمسي كونأناكو * ماظعلارشبامععث يم“و

 لئاوىبابلةثوركيوأ لئاوو



 كاش :3)

 ركملاب 2 0 دايلنصواب بي ومالر كيرلا 1

 لاذ 2 عت كاذهبشأا موب رونو دمو فو نمد 20 "الهلا

 ع َتدوقوَدو ا او 9 ا و فر 1

 0 4 0 لو هك ا ةيسانا وزيت تان |

 0 ةتمزالاو ءاذههب_.ثأاموماذحوءازإوُد بول قو تودوكناكموةلابشو ||
| 

 فورظاا هذ هو فو رك 'اسكلذكو كيخأماتقودي زمامأو تابعا ل أ

 كلذلثمو ضع ول وري : ولد موكفءامسألا أو ءاب ا ااضاومتراساهكلوئسنأ 1
 هيسُش امو سانل لأ اذه ناوقرخ َلعفْاولامورادجحو راجومت ءدتخلاءاممالااضيأ ]|

 كسرت رك وكلامك اذهو هتادبعل ما هكاوقكلذو اهلك ءاممسالا نم اذ- 9 ْ

 اهمسشأامو ءالااَمأو سائلا ازهوو رعلامول_خأرادج ودي ز :راجاتمو ||

 ركلات اقاذاف هد هباموأ هل_.قاممع ءالاىلا اهي فاضداهنكسو ءامسأالو فو رظ تلف || 1

 اغاف ديب ترم تاقاذاو ماللان ر .عبىاشممتاششا ورسام بأ تدر

 0 هقادمكتنأتلفاذ و هللادمعل اذه
 م م

 هلئا دعك 0 ”الاَتةضأدهفهتتاديعنم ترج تلكاداو فيلات

 رادلا فتة[ تاقاذاو ذمعنامزلان ,تقوللا الاسف ضأد_ةف نامزدمتلقاذاو َ ا
 مد اقاذاو 3 رادلاىلارا دلاىف سوبا ا دق

 تاقاداو برب لج رلاىللوقلا تف ضأدقف 'لاذلوقب ل رَّبرتاقاذاو 5 َّ 9

 هيلاَّنفضأدقف 1

 نيح ىلا, هاللانءاد#فلا تفض أك ءوانث لجهتلا لاقل اًسفضأامئاف هللاو هقاوو | :

 نعيد . زىلاةءاورلا َتفضأ ديزنع هني وركلذكوركبلابتلق

 هنملديملا لعل دلاوكب رمّشلا ىل-ءكد رّشلاو توعنملا ىلءتعنلاىرح 2ناناذه 0 |

 لقب رآظل رب ترم كاوقف ت توعن ما ل عىرسىذلاتعّلاامأف 3 كاذدبشأامو ||
8 

 ( لوأ هب وببس - اسال )

 تكس ساس هس سسوس سل

20 

 ءاملااماو هلوق)

 ىفاريسلا لاق (حا
 فو رحنأ اده ىعم

 ىذلا لعفلا فرصترملا

 مسالا نا هك ا

 ا مفاضا ىنءمواهم رورحلا

 هلاصياو هانااههذ لعسفلا

 قتدغر كلوقكم مسالاىلا

 ىف ورع ىلا ثتقو دز

 ةمغرلا دب زىلا تاصوأ
 قاماقلا تاضوأىإ و

 ترصادكهوورع

 ها ديزب



 هب ونس ضخ

 تعئلاب تان لااذه

 تسعنلاامأو ةركشلاب

 هبارسعا ىف توعنللاهدات

 نمدحاوءيُمل أراصا# || و

 نموهف فيرظ لحرب

 | لك نيذلاءافر_ظلالاحرلا

 لاجرلاف فيرظ مهتمدحاو

 لس رلزإ__.جءافرظاا

 لاحرلا نأ ا" في رظ

 ها لحجر لج
 قارس

 0 الاد كنال مف نم دساولا مسالاك اهمال توعنملا]_:مآرورجتعنلاراسف ||

5٠١( 

 ! مهنمدحاوّلك نيذأالاج رلا نمد اولا تدرأ كّدكلو لح رمهنمدحاوّلك نيّدلالاجرلا

 8 م 0 1 2 16 0 : - 2 و ا

 001 ]نا كلو هسا ثم هلاهلك ةمآنمهنأل ركن ناك امناو ةركتوهف شن رظلسر ||
 00 0 هَ 2 و 5
 هما هطلخ هممأو فب رطل توممدحاو لك ءاقرطلالاحرلا ولحب روم دحا اولك

 د 5و 2 و ا 0-2 هدر - 9 3 ا

 هلو ىلع هرجاق سمح رك لقاعل جرب تررهتاةفتعنلاتلطأناف اهتمفر_هد ال ىح ا

 1 ازرع نبأ هم : 0 02 2 :
 ترص لاق هن اكهريغهذ ودل قل ربل تعد اع أفلح راع أ لج 7 ُ هر سها ضن 1ع نم و

 1 0 ا رس سلو ا اا ْ
 000 ا دل راسنا ه6 ل نمسح لج رب ترسمهنمو لماك لكخ رب ١ باي ق ورك تق ةفرعللاب
 لج ربت ررصو ل-< رنمثليهانو لج رنمكمهو لر نم كفاك كلذكو لجلك ا تعئلاراصا او ةدد ىلع

 و

 ب رع لت مل ربت ررمو ل-ج رن 0 جرب ترص لج دن كيا ا :
 0 1 ا راسن حاو تل امهنأال
 1 ري سأل امو دحاو تعم ىلع هلك اذ هف داو م كده: مايو أ هع يدلي مسالا ىنلباد

 1 ا لد هل جرب ترم لوقي مسبب قوثوملا برسعلا ضعبانعمو در راصف ||

 2 ساس أ ترمهتاقاذا كنأ لق

 | ١ 1 تاعفو لعقلاقهن' اك احتمال عفهإ جفت ها ن نم ندد هدأ مان ثررصو لجر نم

 ْ ع تاقشنأ ىلع ثمن كف ني را رماح تعلان مو 0 افك ةلزنع

---- 

 نعنف النعت لولد أ ىلع ادد :ًااتعننوكو 1 ل->حروه ٍْ

 0 ١ 0 ا لو كتروص ببر وص أ كام لج رب ترض ثمو رومالا ا

0 

 ىلا اا فو اد-اوىرجبارعالاو ىلا فن رع كو2كاذكو كبمشو 5

 1 0 ا 01 ا 3 ا 35 أ ا
 ١  ةفرعم ءإعحهمدقاد|كلثمدي ز اذهو الهم كلما ذ_هلوقد سنويو ةركسم|ت اف سص ةفرعم

 د 56 ع 0 2 606 5 :
 ش / 000 جر ترمه سنو كلت ىلع مقا نم رعلا نمو هر .:هلعحمرخأ اذاو

 1 8 م 0 يي

 دازدقهنأب هل نعل و45 هي لتح تر صض هده. أ طفت ا اوكا 2س صقنهنأب هاثعن

 6 ءسمد ه

 نيبو راغب 0 1 كري لع لج اج همو ل روكنأ ىلع ||

 01 5 دا
 ىلع تعنارخ الج ربت م هنمو ل ا

 ىتلاءاهلا هيف لعل وههحو نس لحب اع هد ولا نسح لح رت زر دم و رع وى[

 01 ١ ُ 000 يىير2 1 6 رى لد ء 3 و 7

 "|| هوحولانم ىعبال هنأ لعمجولا نسح لمقاذاهن الههجو نسح لوقت لج رلاراسه 1 ىه
 1 1| 6-0 5 .َ 0 ا 0 9 2 1 3

 1 ةنساان ال ةئسطا قءاهلا تاخد ااعادح ولاة نس ةأ سانت ءر سه كل 3 لهم م هع الإ
 0 ١ مس - - 7” َ

 ءاعا



 ١  . 0ع ٠ 0 ٠ :
 | 0تاو ءاهل ااههقراصم نك تدراث محاهلاةهثراصامد دب تغلت ماسهأ ادعت تعقوامتا

 قادتيسن لوز يا ال ادحاو ىنءملاناك ناو اضل ههجو نس ةلزنسع ا

0 .5 
 اها رشتم 0 ركل هم اف يك غسل ربل تا و ٌتدرأ

- 

 لوقةسفر هينا ةركسللاةعن نوكياميو هيام اطار 0 ١ ا ١

 (ليوط) ْ
 2 0 ن0 5

 برغم وأشلك ىداووهلاذار ِظ 3 هحالدماوأ الادنقدر مع
2 2 2 -_- 

كيانتو رجاوي ةقانل-ع ٌتررخاحلا م 1 ظ
 ةرك هال ادعت نوك.وهف مللت نسنر

 ٌكيراضل ردع اد م نيونتلا عماد رأو لاعف ال نمتذخ ايلا امس“ الا

 ُئ ءونتلافذح كلو ادب بز براض ل ربت ر رم تلق لذ "اك ير مضسسهنأ ىلع تعلو أ

 ني-> هاردع ى جانب ,وذثلا نعم ى#ملاو ففعل |ثدرأو مسالا ٌتروظأ ناو انافتتسا ا

 عا ىلع هتلج تشنغ د ديزب دراضل جرب ترم كوة كلذو ١ ٌردعضم مسالا ناك ا

 عفرلاف انو مط ضرااذ- و رع اردنا لج لاح وهو هيتر مكن ىلعتش |

 ناك اذا ههف سةر كسل ناكو ةفرسعمدلا فاضم لك نأل_عاو » راب اب فّرطاك انهه ا

 رسعاشلال وق كلذ عكادبو ةدرضلاركلاةلتعادتمو[ اهوا ا افوصوم ا

 (ليوط) ل
0 0 00 

 اص رلاليقسم رفعنا 35 ان ًاترورل نسما الاخ

 سدقل اكمال توحنملا ىلعتعنلاىرخ باء اذه هتمج:تاىؤدشناو * |
 برغموأشكىداوهلادارط # هخالدباو الاديقدرحع 0

 هن كفل عفلا ىنعمىف هنالماللاوفلالاهيفامىلااةاضمناكن او هلاتعتدركم لعداوالا ديقىرحهبف دهاشلا
 وهلاقيو قاتءلاف صو كاذب و ةرعكلاريصقلادرهتملاواداوح رق فصو# دي اوالا دقي درك علاق

 هحالىنعمو شحول ادي اوالاو توفل نماهعنمواهلهريصحل شحولا اديقوريسصو لينا نءدرجملاقباسلا أ

 ديعبلا برغم اوقلطلاوأ كلاوةقباسلا#بدقتملاىداوهلاو هعابتاودمصل اةدراطمدارطلاو:هرعض أ

 : ررباملافدشنأو * برغموبرغملاقب [
 اصح رلاليقتسمسرفىدا د انن كر ورحل نتسعاناإظ :

 معاصي رل |ليقتسمسرف ىدا لاق هن اكضردقتلا ف ل صفنمهنال هلاتءن سرق ىلع حيرلاليقتسمىرجهيفدهاشلا

 اههمشفاهنمرورخلا مهلا صاخب ب رفاهاو س مشا ارح نما م نولظت سب هبادحالو هلاهماد أ ة مخ فسصو *

 رورو هكل سمو هقير طرورملان تسمو . هولك مهذ#تأتو هحورذ نيد هذفنتف حي رلالبقتسي عاق س رغب 1
 عرلاوأ ىملانعتلسملامتاصلاورحلاة دش ||

 نوكيا موهلوق)
 ةفرعملا ىلا افا
 ءامسالا أدي رب (نلا

 نالعبغلان مةذوخأملا

 وأ لعفيس ىنعع تفيضأ
 فدفحت اهتفاضاف لعقد

 ما اهامءعىهو

 تا اركدلاو 4-فةاضم

 ها اهب تعمد

 قاريس



01 

 (لمك) قدس الام لاقو اصل ,قتسم ىدا لاق هن'اك
 0 كي الاخت جان 35 هسأ 00 لكي عودا لس

 0 لآ 1 3 دع

 سدنرع ى 0 0 عع ام هللا
 ه--

 0 وط) ةَمرلاىذلوقاضب أ هنمو اذكه دشن: برعلان 3 ههنورب نم هان م٠

 رئانل يلا ملا 0 27 اًسقىناجن م َءاَلظطلا اعيد ترمس

 قل ر 1 لد نمو لل طقم 1 ا

 ا ومكنمهدءابم قال 5 مف رعد تاك ولانظب ايران

 ار قتلا نمو لافو

 قالّطباهتعّسمدةءأضبب « ةرب رخ“ ءاستلا فكم مَبرا
 هت

 ب ترعلال 000 1 رانلا نا عة طم ه :ركستال || قدسعل عقبات رف رد

 رارلل ب املا قدشنأو +

 سيعتمة مه طلاخعجا: * هسأر ىلتم لك, مومهلا لس
 سدنرعىطملا نز كتم * هقنءنب يمهل دسحأ لاتغم

 0000 21 |نلسيا رس صو * هليخأ ل ةعمءانحمنآل هلاتعن هلنقام لعدابح ا لاتغم رمح هنقد_داشلا
 نر ىعمولوطلان نما نيبملاوئثلا تاهذلالامتغالاو هفوح م_ظعلاهافوةساوهلحأ لاتغا +بلعءلحر

 بالا فدشنأو « هريسفتلوالاتدملا دقو هقنعنةمىور وديدثا|سدنزعلاو مفدومحاز

 همرلاىدل ٠

 رئازليللا طءاخنمامسحو د اسقىناح نمءاطظلا طبخت ترس

 ير اان ابن ردقيا لة ضعرغ هتفاضان الف :رعمىل اذا .ضمنأك ناو هلامعت طباخ ىلع .رئاز ىرح هيفدهاش ا

 الما تفرط ىأت رس لاقف ه تام ىتلا ه ًارملا ةلزنع هنعرابخالا ىف هلعدق هقرطالا .م>فصو * لاصفنالاو

 ىعموةعقبل اوأناكملان مدي رتام ىلع هس فرصتالن أو ه#فرصتنأك او عضوم مم ءااسقو هيلاءاطظلا طبخت

 1 ١ 1 مر تامل قد شنأ و * ىتلااذهىفةردان نفواب يس + [ىا بعل ابك

 انام إلا + مكملطي ناكو لان طباغبراب

 نمدرلوقب * لاصفنالاونب ونقل اةين فان طب اخف ركن ىفنالا لمعت الب ,روانطب امل ابر ةفاضا هيفدهاشلا

 ' قعثل اند + ىالباملا قدشنأ او * مرح ودعول مكدنءامباطولانقو رعمبلطبان رس وامطغد

 قال طباهتعتمدقءامضيب *. ةريرغءاس ذلا ف كإمبرا

 لعفلا تانمب هوتاهانعمفناك امواهحالة فر هما طفلي تن اكن اوةركتاهجم الكإثمىل ابر هفاضاهيفدهاشلا

 0 تونتق كامل جرت ز رم لوقت ةركذلا ىلع ىرخلا ىفءارج ترزق هلك ةركذ لغفل اواهدعب امىلا ةفامضم ىهأك

 || لجو ترصداثمو كب سبل لحرب ترم ةةلزتعهنال كريغ حرت هكا ذكو كس شي لحرب تورم بانم
 || ءانعمذالل حر نم كمهول خر نم كفك حرب ترم كل ذكو ل جر نم كاففك _ىنعم ىف هنال حر نمكبسسح
 || . لجربترر مهلوتك اذه ضعي قل عفلاببرعلا عي رصقلالتعالا اذه دعس لعل ديو لجرنم كافك هلك



 (؟1)

 للا رد ةلالز امل نو 2 ةازاعكاذاور اال هل_ثم ةئامو هل تمنورشع ى ١

 ليقذهو دماوالادسقو ايزل ثم كلوق فني ودنتلاهتموذ ىذلكةناك هثاوخأو ||

 لعد نب وذتلا نعم تدرأك نأد 7 هفاضالاوهو ىذا و* تأ عمزلفنب رشعو 1 انكلو ١

 معرو م نورسشعهطوق ىلع كرس عتورمشع لون هنأ س ون معزو مش ردم مسهل وقّكلذ | ْإ

 هللادسيعةلزنع مه ملت تلا مهردلا ُةئامنولوقيم-خألر كل هردةئامْنأ ليلفلاو سوو ا /

 دق ةركنلا ةفص تراصيتلاةفر_ملاىلا ةفاضملاتاغصلاهذهّنأ ل_ءلخناو سن زو معزو ا ١

 هنأ كلذ ل_ءئالدن برهلامالكى فورعماذو ٌةفرعمَّنكنأن واكض َنيِفزو< |[

 هنأ سنو معزو ل حلاصةلزلع راض جف كي راض قاد ترس لو 1 ١

 ةفرعم كلك لدفتتقا كبك فورغموع قذلا دو كور عاودارأ اذا كم ديزبت رص لوقب ا ٠

 ةلزاعهناف هحولاَن الإ امئاق كو اذ_هلاق هناك اتاك ماذه هوقكاذ ىلع لدنو | ا

 فآل'الاب ةفرعمريضمق هحولا نسما انهلوقتنآكلزوصن ال كاذوةفرعي توكل لظل

 اضيأتعنلانمو اه-مبالإةفرعمنوكدالو ماللاو فل الان ةفر_عملرلاري صن اك ماللاو ||

 مايغلاى ّءل_دهنكلو عمم سيلدنأم-ولعأدقف دعاقاتإو ماقام برت رح |
 ٍ دءامالو اقلب رب رعاضيأتعنلا ن 7 امهدحأ ىلعدنأ م-ولعأو دوعسقلاو |

 عاق لح رااكاذَنَآ هباقفنّمُتَدَحدن' كف ما ل رثٌتر رم تلق 0 عندا 1
1 

َ 
 قاع بهاذف بكار لرب ترمه سمو باهذلا لبةبوكرلانآلالامهمصتسا . |

 تكادوططتا ل رب تره هدو هسمملق نمكلذَح ل .ءاقالو ماقالت قفدعاتوأ ||

 هدعب باهذلا َنأن يف بها يك ار لجبرب ترص هنمو اههتيةلهمالعتأو بوكر ادع ا

 رمت ارلسج رس در سهو ةدح ىلع هريسصفهبل همر غ ولة جو ةليئاعميشأو ا

 دصحاسو أ لاقاذاو نيسح رادار اا لا اما واَمِإةلْرْتع ىهامتف | ا

 للا جارخال داما 0 ربو رغد هيلع رصتقي نأزوعدقف ا ْ

 اهلي الد - هلي هجولا نسح لج نير اينو ًاتلوأ َ

 لامىذ ل ربت رص هن مو لبن ملاغلة اعلا ناكر اخ وحخو هجولاو ١ أ

 ترم تبل 1 الصلال بوتشنم دنس لبر لري تر عسل لامحاصحأ | :

 عزو هلوقز

 لعلتل و سنو

 ا 1 !تافدضلا

 انهن .ونأ لاك لا

 طفاك ةفرعملا ظفل اريسص)

 نيع«سضوم ىف ةركلا

 اماو في رعتلا امهلصأو

 لع كسلا اه.هاخد

 ءامسألا قكلذو ل وأت

 فلأال ىمَدا امالعأالا

 ءاس الافو ايهقامالو

 اسمن نك ىلا ةفاضملا

 قلوقت هريدقتوأ نيوذاا

 ديز ودي ز ىنءاج مالع الا
 ناّمعي ترصو رخآ
 معالانال رح 1 نامعو

 نعم اعوضومناكناوللعلا

 فدارتوريغه.ىمساملهنأالا
 ضوخت لع مسالا كلذ

 اماعةكراشملا راصقو رم

 عاوفالا ءاهسأ همسثأف
 هدروأ ثاف سرفو لح ند

 هفرعل نم هادو ملكشملا

 ناو هف رعموهف بطاخملا

 نمد_>او هنأ ىل_عهدروأ

 بطاخملا هؤ ذرعلا ال هعاج

 ءاهعالا فلوق هك

 لحرتد هر ىح ه._ةاضملا

 كمسسح لرب و كيراض
 نسوفهرك دامرخا ىلا

 هفرعمىلا تاؤاضم تاغص

 نأ اتاركن نهو

 ىونمنيونتلا
 صيخلات ها

 ريك



 ؟11)

 نال دسافل_برب تره تاق كنك ءوس لج رل_جرب ترم كاذكو اصل جرب ||
2 

 نأكل لكل ذكتاك ول ناسالاقد_صانههقدسصل!سلو داسقءوسلاو حال_صقدصلا || 035 هي. 2 0 و د 1
 وذو 5 كاد 0 5 200 2ك
 اًضنأت عنلا نمو هنوس يعمل سالءوسلاكلدكو قد_صراجو قد صب واذ_هلوقت ||

 0 9 8 م - 5-2

 ١ 85د ل 7 5 1 و :0 3 2-2

 را دل شدو هيحاص لماع سد حاولت َنأن ذل اريسفت نيلثمن لحرب ترم

 كاما عيجبامسمنأىلِءرَ 21 0 وو نش مام نم لدلك ىأ كلم نيلحب ا ّت را و ا
 - و

 ق ؤو لاصاتا ىفءرغاممنأ ىلع هاج تش ناف كل ارعنلح ترص هنو ا ا

 رورلا ف كعممضدقهنأترأ اذا نيرخ 1 نيل> ربترص هاوق ىبلعتتشثنإو رومالا ا 0000 ه0 كد 5 عد هي ل ا

 ا000017 ءاوسناسر ترم هنمو هيت ذارخآ لج رب كلوقكريسصبق لاوس || كلذكو هلوق)
 ظ 00 7 11 نست لولا
 ىلاق (ملاهنؤوس
 هناك بعت نأدارأ ىقاريسلا

 انوكسفلحرلا هلءف لع سدا
 ا 9 : ١ ىمعانههءعوسلاو هلاتعت
 ١ ولهدنع كدلك سردقىل_عهمال كح ىرجامناهن'ال بطاخاهب طفل )نإو اذه ىلع ْ يلا لوداملا

 || تعنل اريسفت هتلعجتُتشنا 0 لدا اصل ج رنياج ربت رم كاذكو هقلاس|| ااا ندور قال
 اذ | اذافحالصااوةدو1ا ىنعع
 ٠ لجو عاب لاقن مبا اوحمهت ”اك الدره تلعح تءثناو ادنكو ل رلا كد اعإ راصو ' و وس را < تررص لاك

 ١ | امو امهافهلوقىلعَّتعفرتئشناو ةفصلاب لح راو ساو لو الاد ف تبن ْ اذاو ةءادرىذرام<لاك
 دقف قدص رامدع لاق

 ىدرام لاف

 و ! 4 - و 2 7 2 1 ١

 ترصاضد أه -:مو ءاوسو_هردب, ترص كل ذو نساحر نماصقنس و نلح رىل_عادن رب ا

 الدي رفاكلاو ل_..11ناك تدسناو تعنلات قّرفو مسالا تعج ردفاكو مل-سمنيدللح م 5 0 .٠ 1 ءو 0 0 1 37 3 . 1 3 .٠ ا

 هما 7” سوم

 مالكلاف امها لاق ْنَمِباحأ هناك مفرءاشنإو ترمه برعضىأب لاق نم باجأ هن اك

 و : 2
 لاح ر وهو ( هل وق ارو ر-كراصو تسلا و مسالا همق عمد فق ةرعشلاق ءاح ا

 1 رفاد) ( لدا ند

 وص سو عا

 لابوب واسم نيعب ر ىلع 2 ميل لحجر 1

 ها ةدوسد 5

 ْ ا لب ماب ا دنمو هدو رف اوقلاوهد شكت رعلاانعمءاذك ا

 ل> وزعت اءاشن نب اذهف: اها نمكتمهوت ار ما نمكتفك ةاممانو ل حو نمكمهو ل حر نم كافك

 اهقالطدنع هب عتمتست ايش ميطعأقالطباهتعتمىن«.و رهدلا فورصص نعت فاغلا شدعلا نيلب ةرتا اةريرغلاو
 بايلا فدشنأو *

 لابو بول سمنادد ر ىلع . د ملح لحر اكرامو تنك

 ردا 00 قاف سستلا نكمل ام مرارا ني رلا لع ليو بول ىرح هيفدهأ كلا

 اذه طلغدقو ةرورخ قاو ةلاوتنبل ادع ١ ومسلاوكادأو لاب رح الاويولسمامهدحأ

 م! نايتألاهيلع قضي ةعوفرم تناك ولفاوقلان هن ومدسلة حلاو هرح و ههةرءاو:ساو لابناصقا

 لحرو
٠ 

 د

/ 
 ' أ

1 | 
| 



 كا

 || باملا اذهيفع 0 ةحشلا لولا ضيم عنرتا |[
 ا 5 ماكس هدسع5  ةءرم 5-5 52-8982 ه

 ا لئاق هسا ةنلة نتف اب[ مكل نافل رع فوق داو ةقسلا فا

 ْ لدا هفيصأ |ىلعنيسو>و ىلع لاو رين مسانلان مو فاك ىو هللا لبس

 (ليوط) : ةزعرمش 1

 هادا د 5 2 6 ومد

 (جلارالاالاه سبق تقف نا برأ بممق ى دل رو # هصصص لح رنيلح رئذك 2

 نأد 3 ديعسولا لاو |
 ا ناو دحاولا مسالا ا ًةفصا ًالاهنق ه4 -- - ولا نافل يلج تو صودجاسو عك ادرس ما |

 هريس هملع فوطءمريخ هأ

 نسم هلوق)

 / كن ”اك ضع " كنأ لبق نم هبشأامالو رفاكو أ تمني لج ربو مالزتسعاذسه سلو ا
]1 1 

 200 6 355 ا

 0 | همفز وتعال هنأف ١ مال جرب ترم تلقاذاو اذك مهمواذك منهو انكر الاواذك امهدح أت ا

 زوج الد اولا تاغصنأ5 ' 1
 ريدك َْق ضدعتتلاا مف مني ملاح غئالث وسمر تره تاقولو دحاومسا اذهفدعاتل جرب ترصد ||

 ا 1 ترم نلت "اكراصىت-حاد_او مسا مالكم تاعحكن الرلالاهبفنسي : ٍْ

 تارخ انك تا[ |
 اوداد او 2 تنإكنأل 7 عك اراد بعناك تاكل حفرلازاح ولو سنو لوا خو نكس لاسر 1

 ىعم ىلع دجاسو عكار | ا 1 لعل ار

 وأ ىتشم مسالا ناك اذا

 + الاوءك ارايهدحا 1 ش 5
 رك اذ عكار هفوقومتناكدئاودحاو تارعا ىلءهقفاوقىدب دق دي ارعاشل اناقاضنآو. صوقثميدغع وفرح

 هرسسظناو لاك ركااونةرظان نود لكيلا ناعظأ ك نقاش

' 

 تيمكلالوةكلذكو ةعوذماهلكت ناكل ةديصَقلا فاوق ةاطأولف . :
 رغاصربغكنانآتو 8 رباز فوقو رايدلابفق 1

 بولسملاولزمملا عب رلاو هظفل نمرهاظت ممل ىنعمو* ةرو ور اهلك ت ناكل تقلطأول را 1

 جاهل بالا فدشنأو * هلهأن م هئالخن هتسم بلس ىذلا 1 ٠

 ساعتان فوت 1 د سمت: ان ودسم لع ىوخ ا

 دارأىذلا رهو يتستل ماقال نايبلافطعو أل د !ىلءاهامقم لاني ست اهدعداموةركركل ارح قدهاتلا | ١

 ىهوهنانفث مظ ءودرمذل 4 كو ريفضرالان :ءايفاحم ٌكربالمج فصو ناسك ماتع رسم ١ : ١

 ةزعرتكلبا.لا فد شن ا و*هردص رم ضرالا كوامةركركلاو كرئاذا ئاوقن .ضرالا وام [| ٠
 تلشفنامزلا مفئرلحرو د4 ةعدحد>ح رزيلح ردك سنا 11

 راد عطقل اىلع تدنرولو ١.4 !انيمستو وادم م الدب سلاح رهلوق عاهد اموت حر د رز لالا

 اهنعح ريال >> لعرلا لش نكي نأ فاه دنعةمادالا ل ءهصرحو ب ب نءهفلكف صو * 1

1 



 نأ نالدل أو-ق)

 ني ادن ه رو

 ك ريد معسولأ لاق (خلا

 فورح ىرج نر هال نما
 نددعت اهفل مب ىقلافطعلا

 نوابق ىذلا مسالا لماع

 فورح قزوعال اذهو

 لمنال نهم الماهغةسالا
 نهد عداه فنهلمقام

 نيأف اديزتسأرلو-ةنال

 ليو نكلوارشب لهفوارع
 نوشفني ادةيمنانوكمال

 دافطعلافو راسك

 نادال نا

 ها

 النا

 ١ ا بع ا َتعنلا تعج وءامم“ الاتقّرف !ايياسوتا د لحرب كر

 همي ص جي

 1 اذه قى 9 زاح و و اضعمم سلام وه تعا انآ ني-!منيسلح رع كلل ود 5 ارعاسشهه

 مساةلزخعدامسالا عمانههتعتلاراصق مايقدي زوهللا دعو كخأب ترض زان عفرلا
 20 2 17 “ا 1 - 5 617 8

 ا ةعب رالارء غي رسللاو عسب رصلات الع رجو عد رص هعب راب ترص لوقتو داو

 مصمم هع نول ف وو و بح

 1 ا

 ١  1فك ااه مق ع 9 4 1 0 1 و 7

 قكلدونيلح رىلل-هملح ا هرم اضد أت عنلا نمو 2 07 معمل رمد م.:مكل او5ىلع :راصق

 5 1 5 ساضس م ه9 و7 8 ه ص -

 ١ هند !فاضيئدلاف يحدق لمربي تر ع كإ او هلي ماذمو ءرسملا وءامغلا

 ل ا ل ا كا م م ات ل 5 كرا ال ل ع 5-8 57
 ني-لج رب ترمه ا ذكو ل-يكمو سقمو كلور وملوآلاو هوو لافدمو لابكمو سايقم

 و

0 
 0 0 أب ومَدشد لأ ل برت رص لوقو حدقعل منير كلوقك ءانعلا ف لرد

0 #7 

 0م

 ا

 91 ْ |اهبشت 3 رونو هلاهلاوامناو 0 لع عساه ”الوبق فبع ضاذ هو در زر

27-0 

 ْ لح ربتر ص هل مو ةفصنوكمآلام مح نوكيد-قو ةةادآدز هز 3 رص ب4 وقد

 1 امكن جركل جر ا حلاطلب ملاص لجو رت سم ةرجران

 1 توعنملا ىل عءارجالا لامني تكحرأو ىلوثالا ةفصلا نمير الا ًةفصلا تلد

 اع ٌكرادستيف طاغعلاو أ نايسألا ىلسع#ى 2 هنكلو 0 ,ملاص ل برب ترص كاذكو

 لوألا : رح الا كاد حاطن 0 يلج رب ٌثر صامل -ثمو بح وأد اهنال

 ريالا نكل نال لاو هفلاط نكلو حاصل ريم يدا هار ص ىرش

١ 

 3 رحم 00 رتنسدإو 35000 00 0

 0 و 2 52 مه

 0 هناحيسادلو نءج.رلأ دك 00 نس مااا

 هلو 2 ء-

 2 00 ضنا داع كس تصخلادعب امهه عفرلا تومركمدامعلي



 1١م"
 2 _- ٠

50 6 210 200 

 كلرث نيدقو زج ارمشدلهفوأ | اربعْنبأف ادبز تدار تلقوا كن (ىرتالأ لعفلاامهدعب | 0

 وأو امان ب تن مالكص ىلعالإ نانو 5 ءالونآد دال ونكلو ىضماعف لعفلارامشإ ||

 وهو عذرلا هحولاق ٍبِرْحبص رخاذ_همالكلاه دو ريسغ ىلعاةعن ىرحاغو انضر |

 ضعد ٌنكلاو قيوطاو رشات نير لن الشامقلاوهو مهصصفأو ب رعلارثك مدلك |

 هركنهنأل هور جفتضلاىلا فيض ىذلاتءاهسنكلو بضل تعيس دلو ه ُيضيبرعلا |[

 داو مسا هلزسع فضلا الو ملا تف 0 "الو بصلات! ّ

1 
1 1 

 كسلا نامرلات غضا قار نع اذنه كن كل ناك اذاف ناتربحاذ- هلوقت كارتر ْ 1

 عقيام بصر 2 ىلع مقيكاذكف باو ثالث ءذهلذ لنمو ٍّبَلاكلاهغا تاترلا كك سدلو 1

 ا نمكلذ عني َبْضَر ,تكلاغا ٌبضلاكل سلو صرح اذه لوقت ناتُوَتَح لع 1

 را بضلا لعب / ارح افدرفم مسا ل رنج بضلاو ٌرغاو ى ىبض ا 1

 مهب كاوقون سيكل اسك او َرطاَر دا اوعبتأ ممم عم بضااة- ةاضاعم بلا 1 7

 ةلد عام عمد كارلا ناكو ليللناري ض:نيريسفتلاالكو" اذههيشأامو مه :رادب 7 : :

 تبضاا نأ ل ةنم نار2 تضارخت ناذهالإواوشبال ل لكنا لاقو ريتفتلا ساه |

 ما درر لا رت الاناك اذا نوطاغباغإو نار راو كل ا

 هدفا ران الو بوبا ”القب رح باب هرحمذ_هلاقو اًمبوموأ | َ

 رخاَذ هلاقاذاهن ال ٌةوَساَإَلوالاو اذه ىّرالو لياظاٌلوةاذسهف ١ اوطاغف ةدسحاو |

 بضاانسدل هنأ نامل! نم ةمن تلا ىفام لم سضلان سدا هنأ ناسملا|ع نمهبقن ميش
/ 

 جالو أ

 3 لخر تو كسعلا ل تاك 1

0 
 حاولا ل ا

 هب لمرملاتويكنعلا لزغن 05 ||
 زيحالمتلا هجر للكل اناكو هنماهراو>برقل ظفللا ىف اهلاتعنت ا لل م ْ

 مهاوفكع مج اودارفالاوريكذتلاوث دن أتلاوركشتلاو فيرعتلا فني وتس نارواكملان ل اذهلثم 1

 فاّتخان او راوهلاىلع)_هلاربحب هي وءدسو هب رخ باي ضةرخو ند رخنضارحو برخيضرحاذه

 اذهجاهلا تدس مح اوبرخ نيضر اذ_هو نس .رخ ب ضار > ناذهكإ |وقك ىندل الكشي اذاذار وادم

 لومرملاو لمرملاوةقءقحلا فلز ازغلا فيصو نمل مرملاو هن ::وموهوت وبكت ءل ا ىلعرك ذموهو ل مرملا لم هنأ ال ََ

 جوسلا 00

 ( لوا هنو - كو

 اعود وذ)

 رعىلع اةعنىرح

 لاك مولا مالكلاهح و

 ضعب تدأ أرز لمعس ولأ

 نييرصبلا نم نيب وسعت
 برخ رض رماذهىفلاق

 ان ءه شد وقو هة>سالوق

 نأىودغلااذهمءزهل مت

 برخ ضر >اذ_هىعملا

 انا اذه ىوقيىذلاو رخل

 نمراص رخغابرخائاقاذا

 قو هحولا نس باب
 نالع وفسر - !برخ

 .هل-ثمو هرخبرخريدقتلا

 ترم نوب ولا هلاقام

 نيولالا نسح لحرب
 مالكلا ىف لاطأو نيبقال

 ةوقبفرتسعانأ دعب

 كت 2-32 - 4 ب

 1 هرطتأف



 ىف هلوق)

 ديرب ترام اذه

 اذه هبوم سرك ذ(جلا

 يحولون فك بابا
 هن ويس ىلع ىزاملادرو

 ترمماع نيرور-ملاىذ

 هنا ىوسو للا تر ممامو

 دحاؤولارور_11نيدو

 ترصاملاوو نيصخد

 الا امف:نوكمال تررمامو

 ظفللاب4 سفرر دال

 اا ا وأ لاقو

 قاشلانأال عصأهب 00

 ناكاذاف تدلل بذدكم

 لك نيرو ص هيري->ىذلأ
 دأب عقو امئمدحاو

 ترصاملاقو ني-!-رلا

 ترصامدب رتنأ لمح اامه

 لاق اذاودحاورو رعامجب

 دقف ترصامو ترصام

 هل بيذكتلا فشك
 ها ليوأتلا لطبأو

 نه ا مؤلم

 قاريسلا

(814) 

 0 ؟اندلاو رك دملوخلا»

 م ْ اا تاس ْل 11 هلعاتز ارح ا :رطعاق | نيميسالا نيب 211م نار ادام و

 ١ | اناا تك اا لبق راجو لج رب تروم كلوقُكلذو © توعنملا ىلع ارك

 : أ تاق اك راجلان مقوأ مب نوكيءانإ كعد_ةنةلْزْنمل_حرالل 2م وهيلعاب رهفءابلا

 0 فس 000 ا ولج و را ل أوه :نأ ع 00 4 ار سه

 اا ىف 0 َعَقو ورم انوك» 0 روحو 6و ذوو و ع و 7 !ىف هب 7 - او

 اذهب ملك.دن ملكشملات عمساذاق ىناعملاهذ هلع ءايشالادذ_ه عمك قارا ةددح اولا

 3 .٠ َ> .٠ 2 ءسصاح 3 ه5 ب 2 هنا 0 ع 33 ا

 | ىدعت ور-#وديرب ترصشىل رو دقو ءاعش الامذهت عج د قام الت ةشا يأ ىلع همموح
 هد 2 م 0 -. 3 . َّ هه

 . || تررمو لوقيمثاك هود بملارو رملا لسع ليل اذ ف سبا وني رومام-مبتر رم ذأ

 ١ 00 راقانورسح 0 ور-هلتر ضامو ديزي تر مصاماذ ده قنف و رسمباضيأ

 | 3 "كرش ءافلأف ةأرماف لجرب ترو و رسمفديزب ترم كلو_ةكلذنمو هللاءاشنإ

 |١ انههرو رااف ةأرمآ لجو و تررخ شادن مو هنأ ًاودبمّلوألاتاعَج ورورملا امن

 ١ : ْ 0 كوتش نءو ٌرحلا ىف اهدي تا رش اود اود ديب لوألا ةتانسو تارورع

 1 ثوسو رخ الانودلتت هدأ ارو رملاتدئثأو رشا فمه تك ا ةأسمآوأ ل جرب

 1 ظ ورعد ا ا وورمفدي زب تر رصام : ءافلاتاوُذ درا

 || ترممام كفايعدح [ثَ آناو اه-متمدح اونتر صام نيمالا ترف نإ ا داوحو

 0 را ا ًاوءابلا الامن تكرم أ ةأرعآ هلو ترمه كلذ ن مو ندام

 ٠ 5 رديمف هيلعاَسمل ان نمدن عامه كك

 : ا "اوف كاذو - ب طا ىقهتملذنملا كر ةلدملاو مل «لدملاباباذ- ه

 نافلاضااذأك نَسَح ه-جو ىلعو لاش هسجو لعوهفراج لرب تر رع
 | لج راذأ ست

 لوقتف لج رلا تاكمرالا لد, لج را راج

 1 4 واضع درفت كارينا و تكردت_ءافتدسأ وأ تلف نكت نا نإ اج
 و م

 ا ل و كادت تدراتدت اهنا م را كروم هايم ع لترا
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 نمو راج لبر ترو وي ست ىلبعوهو راج لول جربت رع كلوق كلذ ن 7 راجّلبال 8

 لوألا نمرح "الخلد راج نكحاو ل_جرب تر امو راجل لبحر

 هسحأ نمو هسهأن نم لايف جرا رك ذب نأ ىل عنف را يس 1

 نكلو راج و هلبىأ راج نكَلو راجل لسعر ٌترماخ هبتررمد-ة تنألوقتف || ١
 اجو هنكلو دب راج نكلو لجرب تدرمام تقف امالك تادتباولو اج وه || ٠

 اج بشرم عن نكلو لاةثاكناذك د كداح ليلو اجب وأ.اًير عت |
 ل كال ىوُذأ وهف هّنر_هطأوأ هر هذآ مساوأ هر ضف ٌتوعنم كلذ بقناك اناا
 دمر د وه يشم ترض امءانعم نال ُ را 0 دئلامرهشانع تناول رك ا ا

 هلوقّءلذ ل مو ماظل حلاصل جربّتر صام لوقو روك دما توعتا زاحاك اذه 5

 اوركذاوناكدق م#منأ ىلعاذف نومركمدابعلبهاكسادأو ندرلادستا اوفو لحوزع ||
 ءاوسب الو لبو نك فةركنلاوةفرعملاو رسالاهجولا ىلعو اذ_ميكلذلبقةكئالملا | 7

 هنمدأاكشهناكملعح منقبات ااغإ :ًأرماوأ وال ربت رمدةكلوقاضإأ لّدبملانمو . 2 31

 بساطأا دتبا ورعن نكلوديزب ترام هلوقبيبشاذهف ءاوَسامفءاعتالارخ الاول ”الاراصف ||

 ََت ما أسما مأ لج رب تررصأ م-هلوقامأو انيقبلكملدبأع يقدس

 سنو مز فمها فيك لسج وب رترصامامأو واامبنتتكرشأا# اهنشب د را ذان+ 0

 مفهتادبعت ,ر صاملوةن نأ هلشمأت وهفئاذه و نس ةلزغع :رهلاقو ًايسرانأ |

 لعاو «ورعابأت مقل مقره كار ملفديرب ورسعابأ م كفة صاد رتل اموهشأ || ١

 ةكرشلا فع وفرملاو بوصنملاَتألعاو « ء ءاوسلد اوكي رمّتلا با ىفةركسلا رة 8

 : 0 رورختاك لدبلاو | 1
 صا مالغأىهىنلا ءامس'الا ءايشأةسخ ةفرعملاف جاهبلع ةفرعملا تحن ىرت باباَذه 2 9

 ٌرامشالاو ممل ءامس“الاو مدالوفلالاو نيونتلاىنعمدرتاذاةفرعلا ل فاشل ١

 ةفرعمزاصاعإو كلذ ا4 وهللا دس 1 ورود راو هلا مزال ٌةماللاامأَف ] ّ

 اذهكاوقوف ةفرعملا ىلا فاضملا مآ او م اراس ودمعي :هبفريه سلع عقو سادت و

 فاكلا3َ الاهيلافم_ضأ ىتا!فاكلانًةفر ءمراصاغإو كلذهيشأاموكأ ثررمو كوخأ 8

 امأو هلوق)

 لحرب ترص
 ( ملا ةأرها فركف

 تهذم ديعسولأ لاق

 تالا نأ نيب رصبلا

 فورحن - 'ئشزوخال
 نويفوكلازاحأوماهفتسالا

 الأو فيكو نيأبىسنلا

 نم هنوبسمزلأو الهو
 فيكو نيأبى_سلازاحأ

 كبو 0

 تومزتلبالمهو

 ما كللذ



 فاضملاب هلوق)

 قءهلثمولادب رب( هل ثمىلا

 ل_ءهنأىفال ةفرعمهنأ ىف

 فاضملا فصو لعلا نال

 فراعملارثاس لا وريمذل ا ىلا

 كمال ديزي ترمه كإ اوقك

 لحرلامالغو ورعمالغو

 لك هه مال-غو

 كلر
 فار ها

0 

 هشاامو سرفلاولحرلاورعبلاوكفماللاو فا الاامأو هتَمأرئاسنود تعد ءّشلااممدارت

 اذاكن ال هستةأرتاسنوده-فمعن ءيشلاماللاو فل'الا, تدرأ كن الدف :رءمراصاعإو كلذ

 ديرتال متمالا اذهه لع عقب نمدحاو: ترها كنت عزام! كاف لج رب ترمه تاق
27-6 72 4 1 . - 5 

 2 ا ار 2 2 2
 .لوقتق هفرعدقالح رهرك ذتاعافماللاو ىل الاتلخدااذاو بطاخ اهفرعي هنيعبالحر

 5ك :و ع .- - - 0 ا 6 . .٠

 3 ءاروس الااّمأو هصأ نمهرك ذناعهد_هعناكىذلا مهول اذكواذكمسهأ نمىذلا للا

 1 - ١ 0 - - م ا 0 00

 ١ همشأ امو ك-ءوأوكنانوكناذوكلتو كاذو ءالوهوثاناهو َن ادهوهدهواذ_هودقفةموملا

 00 الامر هندأ راس ودئنلا ىلا ةراشإ ءاه» أ تراصاهال ةفرعم تراصا إو كلذ

 ةلصس تدودس ا 7-55 . -ٍ 5ه 5 6 )7 هووو هوم )52 مع بدع » ل

 تاععفو تلعفو تاعفىف ىتلاءانلاو ىهو مهو نهو نيدأو مدأو نو انأو تن و هانإو وهودق

 ها قاع 7 را و مودم ه» هدد سو ةسد -

 ناذللا فل الاوتوثلاو اولعفىفىا اواولاو نتلعفو ملعفواملعأ كاوقوحخ ءاتا | ىلعدي زامو

 ا( المال ع 1ت كلىناارامذالاو َندمَك توا عسبباونيسنثالا انعم ف
 | كارو ةفاميلعديزامو هتًاروَكَس ار فءاهلاوفاكلاو العنف ىلا قل الاو ُكاَذَلَمَقَدَق ل ١ . يب و 7 ّ .٠ 2 درك هجن 6 2 5 2 00-1 .٠

 0 0 0 وو ءوق ع 2 : ْ ا 5 ريو

 نكيومكبداكبكلوقوحن نويلعديزامو اهيوديوّكي فنانا فاكلاو ءاهلاو انماَكُعواَنَدأ

 7 ل «ردمزرامد ةاراصاعوو كا عضق ءاملاو نيو مج ذ هاني 0001 انا كن ال ةف مرا مجالا راضاخإ دل ف كانل ا ل ويس وام

 ةفرعملات أ لعاو د هنيعب أ مسثديرتكدأو ىءلاموأ ىعّْن م فرعدقٌتّدحتْنَمَْنأٍلنامدعد

 ءاسمم الا نم صان ْمَعلاَنأ ل-عاو ةركشالإ ف ضوالةركذلاَتأاك ةفرععالإف صوال

 فاضااامأف ةمهملاءامس الابو ماللاوفل الان و هلءىلا فاضملا» ًءاسشأ ةثالث,ف ضو

 نماذههبشأامولب وطلاديزب ٌبرممكلوةو ف ماللاو فل الاو كيدز تر صومتف
2 - - 

 ىلافاذملاو كاذو رعبو اذهديز تر مهوتفةمهملا اَمأو ماللاو فلءالاو ةفاضالا

 ةمهملاءامم الو ماللاوفلالاو هتفاضاك فمضأ مب ءايشأ ةثالثب فو ةفرعملا

 ا 007 ام ةررعو لبو طل كببحاصت ترزصو ديز أ كب حاضت ر م كلذو

 فمضأامناال ماللاو فل'الا ىلاف._ضأاعوماللا وفل "الا, صومق مالا اوفا الااّمأو

 ةغصماللاو فل الاري_خىلا فاض اراصاك امةرراصف ماللاو فل الا ةل نع ماللاو فل" الا ىلا
 || -ٍ : و

 | ترسو لسنا ل.كبان ترص كلوق كاذو كخأدزت دره و مالو فلأ هسق سلامل
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 صح اناك فضأ اذا خ' الا نأ لب راد وكيثأ كاخأ عّسماسعإو ٠ لاملاىذل-+ زم 1

 نمت دز كذب فتك لنإو هيأد_تنأ كل يني اماقهراسمذ!ىلاو صادنناملا فاشمهتال | ا
 دارأر يخل نأ ل _برلاو لي وطال ف صتوكينأ اذه عّممامنإو ةسفرعم هدازبام ةسفرعملا | ا
 ليوطلالاقاذاو ءايش الاراسنود فرعي وكل ةيهفر «ّدلهمااريسشب !هأيشءييرقينأ ||

 لل .ولطلا تادرس كال كايعي هكسفر ”ر«نأديرالوكبلقبأ مدع ةردبتآديرامئاف | ا

 31 أ
 ةرعع انك هي ةرءينأدارأ نيحلد وطلا 0 ال اذن ,وللاثْييالو | أ

 هق 0 راصفهندع نوددملقب أامشدهف :رعاعأف لد وطلالاقاذا و باقلاهف :رعمو نيعلا |

 ىلا تافصلاو ماللاو ىل ”الااهف ل اءانمم "الاف صو ةمهملانألعاو د صخأن ام 1 ا

 كا الماللاو ل الااويقىلا» ام "الاف صواسمناو اجمال او لايف | أ

 لو علل 1 هى ءام- الا هلزكع تا "الافلات دارا ا

 انااا اذه لعج أن أد را اللب مطلوبا رت 5 و ردعوذيز ف تاغسصلا أ

 و دو

 برد اذهترك ذاع كلو للاب ورم لوقت تدان اكو يلا

 ديرتثنأو ريصقلاو ل؛ وطلانيذع ٌتررم لوغتال كان أكل ذ ىلع كلو هيلاريس

 ا لاما ىذاذ مي تر مه لوقتنالو لحزا 1 ةلزنع لو الا سال ا ! ٍ 1

 نددر ةركسلات اه 0 هفر 0 نداعرم هفرعااتاةص تألع و #2 لام اىددنزب ْ ْ ا 5 1 : / 2 33 1

 تقرت سل لا الإ اذ هى سلف نيلي وطلا كي وحاب ترم كلوق كاذو ركتلا 00

 كوخ تر ريعفلاو لا ءوطلاث وح اير لو هو رالي وطل جر تدمع ا

 نيلجرب تر م ىف كلذ ناك 5 ءادتبالاهمفو ةفصلااذهقولدملا اذه 0 0 0

 عك ارلاوأ دحاسلات عك ارئاوأ داس ْععك ارئادب زب تريم َتاقاذاو جلاطو لا اص[

 نكي ملاذ_ههيشأ امو ا و 2 ارلاامإ وأ دسباسلاوأ عك ارااوأ دجال :١

 ةركشلا قزاجامامسبقزاجن كلوي تاخد ناف : ركسما| فكل ذناك جبال سالك جو ْ

 كلوقُكلذو ريس ةفرعل وهف فص ةركشلا ناك < ا 5 ةفر ءملاس لةفاذه ه ىلءف ةأ

 أ
 ل
 أ
0 

 م 3

0 

|: 
 ل

|[ 
0 

 دا وح ار لو ةركستلاىفةفصلادح ىلع ب صنانه نامئاقلاف نياق ها

 امهلعدم :ركسشلانمالدنامهلعحن موه ةركنالةفصامهلعحو م ا م انطوان

 لوقو هلوق) :

 كد وسخأبترره

 ( خلا ار_فاكو املسم

 هذه ق كديعاسم وأ لاق

 بصالاهحوأ ةثالثةلكسملا

 نم امأ عفرلاو رملاو

 لوة.»ناكىذلا وهف بصذ

 رخاكو مم نيلج رب ثر سه
 ةفدلاترادفةفصلا ىلع

 نيذوصوملاا في رعتلالاح

 ناكى ذلاو هذ رحنمامأو

 مسم نيا حرب ترض لوب
 فرعابإف لد.ءلا ىلعرفاكو
 امأو لدبلا نيع 0لؤأالا

 لوقي ىدلاوهف عفربىذلا

 لد نل ترص
 لبق انرسفام ىلع رفاكو

 نام صدخلاب ها

 فاريسسلا



 م0

 : الا و هع اك أن ةيصانلاباهةسنل لجو زعهلتالاقأك ةفر 00
 0 ا ا ع

 فىح -_ أ ىتحاح علم و رع 4 ىف ان لحرس انأ مأن ا ىلاذ

 و 1 و 7 0 ومو دو 5ع ا م

 الدي دراو-هاوفر ع *” هنايدو قولا لزئاداكلم

 ) ليوط) قدزرفلالاف َهف ”رعملا ف قرر كلا ىف عفرْنمو

 . فعلصو نيديلا فوتكمو قيلَط د مهدي تاسع ٌتْيَحف أف

 .(ليوط) (يتقىبنملجر) رشالالافو
 . ٌبناجتمبلا ند لور تمرلاو “ف ردم قص ص لع الق هدوء ى, ع-و يد 2 عءودع

 (ليوط) ظ ىدعملاةغاتلا لافاكدمح ٌبصنلاو
 0 3 3< < ع / 2م 2 5

 انرازو هملعاب رص ردساو #2 اهقي صد ماسر سة تناكو

 اماعةفرعلاتعنئرغ تااذههتح ربا فدشنأو *

 . فحززوأ قحاح غامتفورع # ىتقا لح رو سان أمأ نبا ىلاق

 0 : فزت الدب صدراوماوفرع د هبا دو قولا لزتاذاكإم

 | ىلععفر )00 الا دار نم هقالةفرمللا نت ة ركل لد نموهو هنمالدب هاد قام لح كم رح هيفدعا كلا
 ْ 0 ار هنا د نضدد سان امأو كإملاد د_:هنورعحدع 2 امدح ناكل مطقلا

 | فزني ف عموهدوج ةرثكاد, زمارصلاك هج وءاباطعاه همشةدوروملاءاملا لهانمدراوملاو لكتوابعت
 0 ش : ا بايلا فّودز رفلادشنأو * .قامدقتتس

 فعرونيديلا فوتكمو قيلط 4: مهد رس ةاميقتلا2 يح ىفعيصأف

 نءعىدؤندحاودب رشلاو هعاون "ال ننيدتودب شال ضو عب هن 0 عد ءرامو قيلط عفر هيقدهاششلا

 فونكم م-نمو هيلع منمىأ قي ماط مس نملاد هن راك هت:لحأو برا هندرش 4 لك لع عقاود العمل

 ا 0000 الل تموهو حولا توما فاعزلاو لوتعمىأ فعع لع م نمو لولخمريسأ ىأ ندبيلا

 اإ]| دشناو * ”تاتكل از ءاوراذكم هو لدفلا ىلعراح سدلو لف قوعإ رصوذىأ فاعزإ و ذهانعمو سكتلا

 ا : تامل ا لعح و هل |وق

 جلا آر رب مهدت

 دهاوشسلا ه.اور ىلءاذه

 باح تدما |نعلوزعمرخاو 2 رقم فمضى دض ى »الف

 5 نواعان الوهيب قامفلوقلاك هيفلوقل و زاب صنولو عطقل | يضخ عاي هيدا

 ىدعملاةغبانلا ب املا فدشنأو 0 ما ارك ال اوس رعت ا ىف يضل ىوسىأ دعابنملا

 د انزاررخاو ان ز صرخ 5 رو ا ءارلا مدعي انزاروابز ص

 ةلسةىهوارب كفاه 1 مدع م انس ناكل عطقولو امتءاربخ ناك ىلع ءدعدامو تماشل مح هءفدهاشلا لص الاد اوروةلمهملا

 همؤلا تيبأزر مهضعب لجو بكذا هقيدصب ت مشن نم مهتم عيفةاجا همم هنو هنجب تناك اع نم لكوىرناك ىازلا ميدقتب
 ْ او رم لاقل لص الا ىلع هان ولوةزمهل | فيفا ىلعان زم ىندو مهقيعض بعموم وق هلاطتساو ةياكوها مص

 2 صم دع عي عسبوو سرمد جوج وعيب“ م
 و هع . 1000 . 1 يعج
 ف
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 (ليوط) (ةترلاوذوهو) رح الال
 وءوءم- نر هدم كه :

 ضرس وأ ترب اقن فصأو د6 ةعوَقانَقَىسناهتاحىَر

 هلع نم دح ىلءاربخب را 0 اهئاوه ب ارةلزغعناك تشن و لدبلا ف عدسه

 رمضتاغإكنأ لبق نمافوصوم نوكمالرمضا نأ لءاو 5 ةثالثلاه_--وأالا ىلعةركسشال<

 تسلو دك وتو ممل الع فطعتءامأاهل نكلو ىنعتنمف ةرعدق تدم اَنآىَر

 وحنوأ كلذهيشأامو كيحاصوك.تأوكّشارقوأ لب وطلاوحة مل ةفسلانل . : ع 0 2 3 .٠ 7 تن عج '
 . و .٠ « هني 6 < -. 526 : :
 كلدو ةقصنو ودل|لاف كلذاف 5 ارى 2 مسالا ىلع ةفوطءماهنكلو ةموملا ءامم

2 
 قيدقو ركض مونم بنو كلوقك اديك * ع 2و ادخأ مهنم عدأ ل ىأ مهأكم هب ترمه كو

 حلك أجا هيتررصو ع مكمو َنيعَتك " أن ءج امهيّتر حاضت ه-نمو

 هنمعل هيّ رص هأذعمو هس ترص هيشو هيشاانواةهانة ينمي م

 هنكلو ميمالو ةبارقالو هلك سيل هن" الفص وكيل ءاسمس الا نم صاسخلا هلا نأ لاو
 م 0 3 : 5 . 0 1

 اهيأالاق كلذ لح نمهنأ معزو لءلخلالوقاذهو نيعجبأ فطعك مسالا ىلءافوطعمن :١

 َن'الفاضملاةلزغعمملاراصامناو تونمريغناك لح رلا ىلع كيلو لاق لبقاء زلَجر
0 ُ 

 لج لاب ٌترصو لجرلا لك لجرلا تن ةفصلا نمو هملارع سدو هدعامسو أ امم هيترمَت
 نسا ف سرلف لاح رلا لك لوخأاذ_هوأ ل جرلا لكهتتاد_بءاذهتاقناف ل-حرا ل 5 1 8 ع٠ ع 0 ا _ م 8 1

 نأدرتلو لاكلا ىف لابملاَل-<رلا اذه مالكلا اذمبتدرأاناكنأال ماللاو فا“

 نوكءنأَتفحاذاف ديزاذهكلوةك َتطاَخْل «تمتوءا قام, فرعت شلح راك ل ١

 همرلا ىذا بابلا قدشنأو 0

 يسر اوا ساو * ةءوقتا: ةفصنا يقال ىرت

 طاغدقو زال لاما ىلعوأ لد#ل ا ىلع بصنولو ءاد_تالاو مطقلالمهدسامو فلسنا ١

 اذكهفصناهقلخ ىزلاة هن اكفةفاضالا هب: ىفهن الة فرعمهنادارلا مءزو لالا ىلع هلى هد ومدس ١
 ترعل نال ضعن ولكسات نمسدلو4_ةاضالا ىندملانمضتمناك ناود ا وسسلةحلاو اذك :

 لاملا ىلع هيصنزاحأ كلذلف ضدب ولك كلذ نمش سدلو هتعمج وهتنثوماللاو فل الا هيف تلخد
 رعاشلال

 املاذو اهاهلاذ_هاهاتلقف * اننب نيفصن لاما امه سقف نو ٍ

 اهنا او را ااقنل اكهتفاثكو ءءالتماقاهلافس ؟وةانقلاك ةفاطلا اوفاهرالا ىناهالعأ الدف: مم 2

 ضعل فه ضءىركن ًاضرتلاو هئما ضع ىلءه ضع: لاي او هارطضاهحاعراورمرل انمبيشك 0

 )والاف هلوق)

 ناكل رلا ىلعزكي
 نأى عب (حلانونمريغ
 ىقىععمس م لعلا مسالا

 ىعس نأهل كسا ىمسملا

 د 00 ريغنود مسالا اذ

 لعلا قراقم مهملاو ورعو

 بحواظفامهلا فنأل
 مشو اذهك بنر ةثلا

 . ديسعيتلا بح -واطغلو

 كل وأول و كلذو2

 نس هاصخمل ها

 قا ريسبلا



 نم و هل او (

 ان كوسف ةفدلا

 نأ ىع كمعس ود أ لاو (ملا

 تاثير ةفرم لكلا
 فصودقو ةركد كةمريخو

 ا ا ام
 يف لح رلان الامهانعد

 دوصقمرغ نيلاملا نيزه

 ناكناو هةمعل لح رىسل هن

 هنال ةفرعملا ظفل هظفل
 رمخو كم مو سنحلا هيددرأ

 دوصقمريع تانرك-أ كي

 اه-منامعأ,نيئدشىلا امهم

 تعن نسف اعّتحاف
 لافاملارخ الانامهدحأ

 ندد اصخام ها

 قاريسلا

 ا هتأدارأاغإ ماعلاّلك ماعلا اذهو رلاعلا قَح اعلا اذهكلوفكلذلثمو لاصخلا لكتسم ْ

 "1 وأ ترض ع ؟هل لمقدت 1 هقلادبعل جربت رم كلوقف ةركسشلا نمةفرعملا لدباتأ '

 ةاقفتا
 م ١ - عدو 0 . ص 1 . .٠ 4 ب و

 0 | احا هستفر ا تح لع ركل اذهتش كذكلو ليوطلاتلقف ورعد

 ٠ ا دقاذهىأ دج لاعاذه ىعمدي ربا وهف اعلا ماعلا اذهلاقاذاف ملعلا ىفةغغلاب يل قمكسم

 ظ أ ٌليراذه تلقاذاةر كفلاىفدا ريت دوا *الا فال 07 0

 ْ اسرع هلوقب تدشين أديربالهنأ عادي و اعد لاءاذعو ماع ماعاذ- هو لحر

 ْ أ اذهتاوتكادب اديكو ل_>.رلارك ذهنكلو هيام غش سم ناك لح راك اذ _هلاهول هنأّلَو الا

 ع

 | نأ فاخاذا اديز نيس اك ل-رلا ل قام لج راي هلوقب نيس نأد رب و اصل لد ر
 ا

| 

ْ 
 ا

 اةقدصلا» نمو هاذ ارك درع رم 15 بفاعاو ماللاو فل "الا كلذ درب لف ستاد

 ا
:1 

]| 

 ظ

 ا 3

 1 دام كلوق الذ لعفي نأ ك:مريس>ن لجرلابن هر سعامو كلذ لعفينأ كلذم لج نان اس

 ش م ماللاوفلا الخدام دنكلو ماللاوىفل ل تب لعاذم اغا نأ لإ اللا معرو
 ا

 | اههبشتىئلارداصلا وطاف وار 1 وف مالا ا وفل ”الاءاغلإةمن ىلع ان وصنم ريع ءاسلبا تاك

 ظ 58 ماللاو فل ما ال راكب هيبش ل رلانن سهام ىف زوال هنأ عزو

 | | كنميغ كري غلج رب ٌثترخلزخع و يذم ريس لريغب وكام ”لريغب ترض م-اوقاَمأ

 أ ناو كنمارخ كا! ءُتر م لاف ةفرعم نهلعجّنمو ةركن كيا هتاو>أوكلثمو كريغْن ال

 | د نصا منسكالةنأرعاو *« للة اوسولوقادهو لددلا ىلع كنمريخماش

 |ناف اذ اًدهىف لج ءرلا لك تزعم الك نريد ءزب نس امزوال هنأ ىرتالأ دا اذه ىلع كام

 ْ ظ | كنمريخ فزوجالو ا ورا[ تورد لح ندب رتنتا وكم تلف

 1 ١
 ١ مهنيعبابسع تينت كنسي لجرلابن سام هلوقفدر مو َه 4و ةرعملا هيتاشي الف ةر 5 ال

 عي فام ركنوامهفرعم عرج عوفرلاو بوصنلا تأ لعاو “ب اسامت |افاحاذا هير علا

8 
 ظ 5 رورهلاك هامش 3

َ 

 )4 1 6 ًءأد بم ةفرعملانمتفرعمل عطقو ةفر ءملانمةفرعملاود كمل نم ةفرعملا ل د. با اذ- هه #8

1١ 
0 

 ام لا|ىدملدلا 0 زعهلوقك اذ لْمو هنمف ور اوهام هاكم لدأف كلذدل

 2- 5< و, 0 10 ّ ا 3 م

 الذ تننطظوأ وه نمل ل_ءقدن اك هّللاد عل حرب ترص تاقتتثنإو هللا طارد
2 



)06( 

 نيملذهلا ضع اوهو) رعءاشلال اف و دمج عف ءفرلاودلا ودب ذ زر 0 :وةيترمماضي أ لدبلا ||

 3 طمسا) 6 ارك وهو ْ ا

 سو ريا لا 5 مهو ا وق ىد قت نإ ٠

 سانعميصلا نآرع رعنطسس 5 تدهتعتلاو فاسو

 نود لا هذ رعملاامَأو ةركتلا3 كلذ ل_ءفاك عم ضق: 7 الل ىوقهسيفعفرلاو 0

 نأ كلاداَمِإ ا 0 55 نناقاد متر اوت 00

 (لماك) : . 1 1
 مانعة الاونب مهو انلاوخأ سحر كشبتو نطلع

 دقو ماع الاون مهوانلاوخأ لاةذم_هام هلل قر رك تاو .نطمخ لاه ن يح هناك

 لاقو ”لوخأ لاقذهقلا دبع نموأوه نم هل ل_.ةهنأاكح ةلوخ أ هقادسبعب تنم وكن |
 «(ليوط) قدزرفلا |

 ايوبمواهموكىراهألا طبعو 3 ىرقلا ل اع قالا ىلأتنرو رو ا

 ليذهنمىعانملادلب وخنبكلالةركنلانمةفرعملا لدي بااذههتمج تبان فدشنأو * |
 1 ءرهدلا ناف مساع 5 مسمتدلو اموقىدّةفت نأ ىما :

 ضلا ىناةكمن طم 3 تدهعىنلاو فانمد.ءوورع

 مسا ىنعمو 0 ,ملدنلا ىلع بصنواوءادنالا لعامل >و امام دساموور ماض دا ل

 فانمديعن ورع ورمحن دارأو هنأش كلذ مهانارهدلا كدقفأن اى ةعرسئئلاذخأ سلخلاو مهمبلتست |

 سايعلادارأو مّماصُأ عاش ىفهموقلد رثلا هما اهثاه ىيعسو فانمدمعنب مم ”هاهوهو ىصقنا ||

 بسنلا قدي ارعلا نم مشد : رقو ليذهنيباملمهتدلو لاو مدرك داغاو هنعهللا وضرب طملادمعنيسامعلا |[ ١

 قدادشناو * امل صتاموهفرعد لب ذه لعورضميرابلاوبةكدرجلوا سول ا الرادلاو ||

 لهلهملباملا | ا "ا

 ماع الاون مهوانلاوخأ ع ةطءخركشي توم ن طبخ دقلو | ١

 لامة مه نمو هللاقينأ مهوركش.ت وسب لاوامل هن .اءادتبالالماهلحواهلبقنملاوخالا علق هتدهاشلا |

 توسلا.دارأولث اون بلغتن ملهلهمولُث اون ركن نمرك- دن“ الانا عارم مهوانلاوخأ مهىأانلاوخل ا :

 قدزرفلادابلا فدشنأو * ءامح الاول ئامقلا أ
 .اهم ويشوا هموكىراهملا طبعو 1 ىرقلا لحاع هقالخأ ىبأتثرو / ا

 ع جموكلاو زك لدءاا لع تضفخواو اذ .الا لغاهل جوا عليقاماهدعبا وموكتلا عل طق هيفدخاشلا |

 ىهوةبرهم عمت ىراهملاو | انا تلاه اذا ل>رلا طيتعاهئمو ةلعرب غار خت نأ اطسلاوماتسلاهياسلا ع حل 1

 ) لوا هيوبتس -59)

 (ىئلا رظتوهو هلوق)
 كلاموهو مسنلا ضءنىف

 كلذ و ىاتلتاداب وخنا

 نوارتلا حاط كد
 هسيفع# هكا هأ يي ٍر 1



 هك ءةا مس نمناك ام

 ةفضدمعسولأ لاك (لا

 امىعي هيد نمناك ام
 انمساهلعاف نملعفلاثاك

 كاوقكهريس«ذىلاافاضم

 هونأب راض لح ر ترص

 الحر هولمز ال_هوالحر

 مبا ىهغو ةفصسب راضق

 امأولو الاب: سوهو هولأ

 | رد صف هب ستلاامةغض
 ا هطلاخت لحر ترمه ٌكاوق

 و - 2 2 و ء 8 3 ْ ه-طااذ ةفصلاوةءاد
 مزالملح رز ترص تلق نيو ل>رهانآ مزاللم لح ربان هر سه تلة نيدحأب ونمناك اذاهتلزنع أ 2

 تا 7 0 1 0 رييخأ عدو د_ةوءادال عف

 ىدذل اوهنبسّدلادقف للا

 كل وق كيملس ندئى 3 سل ١

 هانآ مزالمل-رب تره

 بالا سدتلادقل>ر

 0 ريك ىلع عف وو

 صدخلا» ها

 هيأور اذك (نابةص)'

 ىهو داصلاب د.هاوشلا

 ىجعع نيسل و

 0 ا أ كناك ةدشدس الالج رب ترص لوقنو ع ل ناوووك لاعن ىراهملاى[ دل ل تع <

 0 ملص تفناتسا تئثنإو هتأشعفرتنأتدرأ كلن "ال لاك لجر بتر م تلق ظ

 ةركشلا اب فضوت ال ةسفرعملاَن ال ةدشد_سأ لج رب ترم كاوقكٌةغصنوكمالو وهام ْ

 م راسو نينا سيال كثرك ذالاضدأت كسي فصوت ناز والو |

 زحارلالاقو ىوقأ اذ فوهفاهتفصيف ةركس هلا قءاحدقو انلاوخأ ةأوق ْش

 ىرعك هيدش نمئشل وأهنس دل اامةفص و هسس نم ناك ام هؤص هلعى رخام بالا 1 2 ْ 2-0 2 3 2 7 . 1

 ا 1 الجرون براض لج رب ترم كلوةكاذو الل كلذ نمناك امازه يب هاَتداَخ تلا هتفدص :

 و 0 1 .٠ 2 .٠ و 4

 لحر تررمو لحررماب أمز الملح ربترضاضدأ كلذ نمو الحرمو امر الملح رب تر صو ١

 ا 07 0 . , |[ هلعافو ترضلالعقولعاق
 : ناو لفت سامفهطلاعوهمزالد هناعح تش نإني-هحو ىلعه4ف ىنعملاف ءاددانا طلاع

 1 . . 3 2 ان - ٠ -1 .٠ هَ .٠ مم 4

 َنيونتلا قل كلنكلو ئسعملاكلذ تدر اذا“ الا ىر 2 ىرح يارس كلا ناع ةدقننأ : ا 0 1

 ا عار م 3 5 و ٌ : :هلعافو مزالم ةفدلاف لحر
 3 كَ اكل و الا لعىرح نب ونتلا ىن-عمتدرأو ءاده-طلاخم لحرب ترص تاقناف افخم

 7 || هلع ىر ناك ذاف مالكللا ىف مثبناك ناو ليمانيد كرا ا رد رسل

)”( 

 نا ن1 تاقوشع نايتس ,« لعضو در ل تم نقادو
 - - 1 0-3 - رم 2

 و

 ١ ||| اذاهلئمىر ءانعمدبرتتنأو َنيونتلا تيقاأ ناو لرو ملاح ىفانئاك الع هتلعد تش
 ةركشا|ةفصنوكبو نسف كمزالم لح ربتر سلوق: كاذىلعلادبو انونمناك ل ه6 1 را“ .٠ 4 2 ه٠ 6. 1

 01 كيمد -.ًأمزالملجربتررصو ءابأ مزالمل جرب ترص اذه جف تاقكن كفل جرس

 ْ 3 ْ هوس الاخ لحرب تره لوقتو لو "الل ة_صلاخ نوكست ىلاةفصلاىرعىرح اذه ال ا

 ا لمهتسامرثك ًاودنسملاب دويشلاو ةباحاانةةورعممهلباف ةءامضق نم ىناديحن ةرهمىلاتدسن ةقاذلا

 هتنتغو نما فتخأ ىلا ن اونشلاو مص ًاوهونيذوسإ ا .ونشو كور و قاتلا راءتساوىة>ولاروألاق

 قال ىأ نمت ئروريدفت لع تئر والو عفمن وك نأ روجيو 2 0 نملدمل ىلع هفالخأ بصنو هيف

 ْ تانلاقدشنتأ او

 لضفلا آل ونكمناو وش نامةص 50 هح - ودب زل ثم نييقاسو ّْ

 ا ا هنأالإ راسا مهاءقنيمسالا نملدملا لعاضفخولو ءادنب الا ىلعامهلمجو | مهد ءبامو نيمقصلا عطقفدهاشلا

 | نالبوطلاناءةصلاورعشل اسكت الل ضعل ا ىزوذكملاةفرح واو لضعلا از وكم هلوذل عف :رلاءازتلاىل ارطضا

 للا سن رضلاقوشمملاو لد , وطلاهيشقءامجلا ادداعأ ن ,مدوةعبعصلاو معللادبدشلازونكملاولب وطلام

 بصعلا4ءفامامهوكتودضعلاوقاسلا هم ىهوّدإ ضع مدمج لضعل و



 رخل

 با هنأمءانمعزنإو هيلعئرك نأ ىرخآهءسّتلا اذاوهقهيغب تلا اذاأإ ٠
 يس ءونتلافلو التناك اذاةفصلات أرعَتَت سلا هل لق ودلال رهتشتل قرع ع طاع 1

 مزالم لج رَّثر مم كلوقو غن وذتلا همني وتلا طاق ساب تد رأا امو ونتلابغو 1

 م مكلوةبنأن ماديد-كالهنافكمز المو كب امزالملجر بترو كايأ |
 ئشاناكو انّونمناك اذا ملا اذهل مّن َّتسافأَتلقكلذلاقاذاو ل وفات رعلا|| ٠

 لحرب ترمه تاق كنك ملئ هناقلو “الل تاك انام ستلاوأ لو الا لا 1

 افلّتمناو لو“ اللانك ثيحاتوَتسانيوتةلابغونيودتلا لادا هَتلقدلذلاقاذاف عزالمأ| ٠
 لو الل ناكحااذاءارهكرخ الا ناك اذاه.لعى رص هنأت عزدسقو رخ اللاناك 1 1

 ىلع كر ةسفرعملا ةفصلا نال هون همزالملاهقادسرع ترمه َتلَقل نو عراك ناكولو و
 قونوملابرعلانكت/سابقلااذهتآوزو ةركتلا لعتركتت انقل كر

 ىرألاًةدامْنبالوق وهو ) ارجّسببلا اذهد شن ءاهانعمساكلوهملاتغتلث) هلوقت متن رعن || ْ

 (لماك) : أ
 ل ا

عم المت #2 اننممرن أ ثدرأن نحن ُسنداو
 حادقرعغت هددلب

 ( َناَفَطَعْنم

 وع ىلا عوض وَ هللا عل - ه2

 علال اذكهد> أهنقل [ثبلا اذهاهمفىلاةدمصقلاىو 0 و هور نمبرعلا نمانعم“ ِ 1

0 
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 (لطخالا لوقوهو) ىره ا اذههورح ار 31 اسيد رعلا نم

 بطلات لاعسفت 3 هت رواصعلا برغل 7

 ّ 3 : ا ا
 نافطغنمىرملاةدايمنبال هسسنمناك امةفص هيلع ىرخام با. اذههمجرتبا قدشناو *

0 0 

 ىرخ ىرح كا داو هف ةاضالا نءج ورش اوني ونتلا ننهي ا مو نع هلا ىلءاهطلا لمح قدهاشلا

 0 شرال,الم

 لعح وماهسلاك نهرظت لع نهتسحون ,ميعاروتق بولقلا نصب ءاسن فصو د“ هدام عقرف لغقلا 3

 روتفا ضرما ننويع ف سوو حادةبالوشيرالبالينلاقفءاهسريسغ نسم أ ق قج شي رلكن هرافشأ
 باح ءءارونمالانرظن. التانوصمنهىأ اهحرفرودخلا لابو حامض لاقفةإءريغلاهروتف نأ نب منه وفج
 هل فباملافدشنأو *
 نمي هطلاع لاه سفن ف 5, هلك واصلا سارا 4
 اذه ىلعدب عفت صر بأ اومدقتاك نبوذتل اهيننم<4قامل سف: هلوقىلعهيرح و ره هطلاخمهل وق قدهاشلا

 معزناو هلوق)

 لاف (خلالوقي هنأ معاز
 بابلا اذه دمع_سوأ

 نوودهنلا عممجأ ءاضأ

 اهريسغيف اوفلتءاواملع

 هيلع عمجما هوبيسل هذ
 ىاتذا امهءلادرو الصأ

 نأ هءلعاوعج أى ذااوهمف

 الاسف تنك اذا ةفضلا

 اهلوأهسساوأ لو الل

 ةنوتتناكو هب سانتا

 لو الا للعم را مئاق

 لدحر ترص كوشك

 هونأ براضو اد زبراض

 ديز هابأ مزال سمو اددز

 تناك اذا اوفلتخا مث

 هبوس_سىرجأتةفاضم

 ةنودلاك ولالا ل
 ىلع اهضعب 5 ريسغك رح و

 ضعب ءارجا عنمو لو'الا

 عسب اءارجا يوب سهما
 ةضقانملاوأ لوالا ىلع

 معازمعرنا ولاقف

 صرخ تبها لا



 كلذودل ١

 حرم ترس ٌكإوق

 وأ لاك (حلا هتةصرخ

 ترص كلوق امأ دمع_س

 رخآىلا هتفصْرخ ج رمل

 تدر ناك ناقهبل-مام
 ع .٠ ا

 زد ءامش الامده ةقمقح

 رد اوحمذهن العفرلاريغ

 ناوا-ميتعنلازوحالو

 لعل اوةلثامملاتدرأ

 ىكحام اهيفريستخا عملا

 مونم عمس دقق ب رعلانع

 نيط لمع نيط متاخاذه

 م او فلس لع
 0 ل

 نيسلوه اولاف مماك
 هن لوأأامرسخ ىلا

 هرظناف ىفاريسلا ىف

 راسمتخاب هأ

 (”؟م)

 || ناف برعلا لوقو سايةلاوهو ًءاوَسبابلا اذ_هىفٌثااثلا ٌعقاولا ل_مااو عقب ل ىذلا علاق
 هي 21 ٍِء 6 - 1 3 ع 3

 ْ اذهلوقتو لو اال ةؤدوهو هطااغ ءاددنورص مهفادهنومصتب برعلا نماسأت نا اوعر

 )اكن الانهانرك داغإو اذه ىلع بصل ازاجاماف لحرب ترم لاقولو اها ذ دل مالغ

 ىذلاتد ءاشلا لعلا ندا اونوس ملاذا نوقرف هنو نيونتلاوغوني ونتلا نب توقرفي نيبو كلا نم

 0 ىو راحالعناك ام نيد ,وهبي_ثأ امو طلاخاوم ناللاود_خ . الا اوك هنو رحالعهسف سدل

 : ناك اذاابصن ههبسشأْامو مزاللا ولعت و لاح لك ىلعاعفرا ذه نز_ءعفرساكلاو براضلا

 || ىلع هلع واعقاو تاك اذاايصن لعب مه سعب و عقاوّرغناك اذا لونالا ىلع نور و اعقاو
 نكي ملامءاهل_عجاذاف ىسعلوقّلو الاو ساو لوقاذهو عقاوٌرغناك اذااعفرلاحّلك

 هتمّرالمسحاص لج در ترس ى ألح رهمزالم لج رب تر ص لو: لاك ىلع عفرلاالإ هيف

 ظ 1 هومزالمل ربت رم دخ ااذه ىلع لوقو ٌلحرءو:أ ل جر ترص كوك اذهراصف لبر

 ١ 0 ب درع تقال كاك مساهنأ ىلع ثدي ءومزال كو ةفنالذوشب

 . هموقءانإ ادق ىأ هموقءانإ مزالم لج زر تر رع كلف

 كلذو 6 هبسد مئشل ناك اذالو الا مسالا ىلع ماا ريغ تافصلان مىرحامباداذه

 00 ماو اذههبشأامو هوخأ ع رك لج رت صو هونأن سح لج ترم كاوق

 ظ اهعضتدقلا ال هلام "ا تراط ىَد لَو الا لع تاتقلا نهتم ران تانلا وعيشلا و

 | | عركلابت رح ءاوقلذو هيغل عتلاو اعوفصوارو رجتواب وهم ٌُثوكيف همسا عضوم ىف

 1 بحاصربغ لان ىذلاو َتنناىذلاف هقالخأةنسملاىناتأو ايندلاهملعاع سوم ٌتءقلو هونأ

 ا تيقلو لا ترص تلفن اكو هسيفالماعناك امهمف لسع و هسا عقوم عقو دقو ةفصلا

 ١ ةلفصاعرخف ربكاذكممساىرجت ىرباكف نسما ىلاناوهيلعاعّسوم

 0 هنْصْرَح حست رم كاوقكاذو جك تالا وقود ا را تاراذهإ

 ظ ندع اذهىف عف رلاناك ا غإو هفيس يلحس لجربٌتررصو اها نط ةفيصصب ثرمو

 " || اذهلوقتنأ مالكلااغا اهي يطاناذهوأ دحمان اقوة غسيل نأ, زم

 | 0 ] لعاضب أكآدب و ههشأامواذهكاذكف ّز 2 + نمٌةفصودبدح نم اخ ور ةفصوديدحأ ماخ

 ْ 1 ا ةلزتعاذهراضفدونأ نسحلات رى لق ط9 5و ا ل الو لوعد كن ركو ند ا رع سلهنأ



 (5؟9)
 و كا --- - 1 -- و 0 0

 لدحر تر صاولاتاضدأ منح هنرورمأل نسحلا تلع> اذا نس < ترص تاق اكدداو مسا 8
 2 .٠ : . 1 29 ِ ٠ نأ

 4 ا 01 ُّ ع -- َ ,
 همرالم لحزب و نسح لحرب تر صاولاف ممن 3 هولا <همزالمل_برب ترصو ءونأ نسح

 و 01011 1 0 ١ كا هاع 1 0 0 0 0
 نيط ماح ادهرهشا| قن وكردق و مسأ ادهن الهاش نيطب الو هتف صرخ تورس لل

 ُءء لانو

 برعلان مو هحولا اذه لماع رط ع كاف اًهَركَمسِمْرَد ةفصو

 ل وهن اك هزولعج هلك قرع عاقب هر سه لو اوتءنها

 كلذو مو رج قت وكت ىلا ءاسممأ الانمى 00 ا ١

 ةرشعوأو لح اراعأو ل و ريا هيلع ءاوسو لج رنا والا أو كامو هنم لعق 1

 نا امل_هفأو ينل صفو نريخو حى ذ 1 لجر لو كلب حاصو كأول أو

 امنا ةوداعافب تجدلا لد هس ك0 ىتااءامم الا ةلزنعاذ_هراصامغاو كنملَعفأو

 ءاهلابٌُت نونو درع ءذهنأ لبق نممي ركو لب لبوطونّسحو 4 ةلعافلاريسغتاةصلاك تسيل

 ةلزتعُت 0 و ماللاو فل "الا هيفامىلا فاضتو ماللاو فآ الاهلي و لعافثئْوداك 3

 هجولاٌنَسَح اذه كلو كلذو لسجرلازالمٌل اذه لوقتنيحال_عاف نوكيىذلا مسالا ||

 مزالملا لوقناك هجولا ٌنَسَخا لوقتف ماللاو فاأالا ه-جولا نّسح ىلع تدتكن كلذ عمو َ

 ءامسالاءذه نمش درع أ عسطتسّنالو فرصتلا اذهفرصتههشاامو ل
 ٍّ سا ا نا ل 1 7

 امسح نكي لو مةقس ل بأ ل-راذدهو لشفأ ل جراذهو رعت رافال رخالا

 تراصف هن همو ٌنسح اسس يلا تاصوأو َنَمْفْضْأ نإ ىلا ذهلوقتال قادر ]

 تاخدأا6 اهنمئئث ىلعماللاو فل" الا لخدتنأ عبطتستالو هس ٌقحاوللاءذهوةفاضالا ||

 ىفرايخلا ثوكتف لدعافلاني ون: دح ىلع هسنمنؤننامن ودنالو هجولا نسحلا ىلعكلذ

 تءاجاناف هدارفإدرشيملاذا نسا ةوقوةي لف لعافلا ثّنوتاك ثاؤتالو هكرتوهفذح

 اذا عفرلا هبف مهد نع هجولا ناك اهركممالإة بلا ةفص نوكمآل ىذلا مسالا <-عراض م

 نسحب ءادنبإلاَتأاضبأ كلذ عمو هونأ يح لرب ترم كاوق كاذو رخالاٌثعنلا ناك

 ىفءادتبالا سالو رششلاوريملا هيلع ءاوسو ديزةرشعو وديك نمت لوقت نأ

 ءادترالا فتدوقو ٌةفص نوكنالىتاا ءامم الل ةعراضدتءاحانذلف ٌديْزٌْنح كلوق | ١

 كنمريسخ لحر ترمه كلو كلذو رخ< الات ءنلاناك اذا َجفرلا مهدنءاهيفهجولا ناك | .

 نمو هلوسق)
 لاق (ملابرسعلا
 حر نأ دعب فارعسلا
 هنأ" الا ةاج- وتل ب هذه

 ةفصاند نةهئدلعحاذا

 نك اهدعنام مم عف رو

 ىلا بهذد ن-هنيب وعلا

 هنن و لثمر دعت

 مما لعب نم مسنمو
 العافاذه لْثم ف رهوملا

 ترسم ل.ةاذاف هن عفربو

 جاسلالعجاهباني راسا ||| |
 باصو قيثو ريد: ف

 هوو زخ قلوأت»و
 هانعع قدس ام

 اميم د



 ْ مسعز و هل أوق)

 لاق .(خلا سأو
 مسهمناك ديع_.وأ
 مسا ل وأ كلذ ىف نولوأت«

 هر لوأتيفلءافلا

 أ لعل صاف ليو أ: هونأ
 اير .وهونأ هملع 2 ارو

 هوب ءاوسسف نولوأتبو
 اهم ءوأوتسمهمأو

 هتفصز> ىفنوأ اوأتس

 4.ةدمسص نا [

 قاري كس هأ

 ةرفرؤلل]

 [| لج سو هبحاص د بأ لرب ترو رمشلاو ريا هيلع ع اوس ل جربت رو هولأ

 وهل رام آلحر اثررصو وع لج رنات
 1 | نمي بْنَح لجربٌتررص تلقا 959

 5 | اماديك وانههتاد ءايلاهذه نك هلزتعانههدب بنل لكلام عزو ارا

 ١ | رك اهيلعديدث ل جرب ترم تاقذناف مالسالاو سس شااب ى كو مالسالاوسشلا 0 لاق

 ا ١ ْ دربلاو و 0 ارك دنع و هلع نعءايتغتسمهدحو ةفصن روك دق اديدش نأل.ق نس 0 ريلاو

 ْ | تالَتر )كلا ريخلا ىف ءاوتلج رب ترمه تلقاذاو ْنَسْل الخدام عمبجبف لخديو

 | هيلعو سمج رب تررص تاق ناو نانمربخ لرب ت ر رع كلو ةكداصف لو الا ةفص نماذه

 ظ ان قيس فم لس رار كار درا دلال ان ترا ركل اورد

 ا لوقتو تعفر صفو مستلقاذاف نَا لخديام عجب خديو هنارمش وعم لسحب
 ( همهرد ءاوسلاسح 7 ُّك رض لوقو لد 2 دبر تنك اذا هملو هوأ هارد ا ّت هر ح

 ترمه نورك اذهنور_<برعلانماسانّتأس نون م-عزو همهردماق تلق اك

 1 | هيلع ءاوتبالوموبأ +: ريختر رم لوقنالان اذهعفر فكي وقباممو هيفصْرَ لج

 1 | الإ هيف نوكي الثامهرد هلام لك 1 رب ترص لو و هوأن -<لوقناك را وربما

 1 1 | لسحر ترم كاوغب تمد ار 1 شلال اتا دمع ار جتا د نال عف ءذرلا

 1 | قاةؤتبافصو ةلمعتسا سلو لامك لاسر هباق صول دسقدت ”الزاج وو أةريشع ىأ

 مف تلح ركز سه نمد عنان سدأو هن راك الوءرمشع
 ا ع ةراازاوج نمو و راو

 ظ أ اال سلب قال بعناك تالوقم يجر ءبرعلاز منيلجر تعمسىنأ ب ابلا اذ_هق

 1 ا هيفصوب ذهن ”الذَصفاا وزدنا فتاك اذالو الا ىلع ء زلال را نأىلاثرقأ اذ_هو

 ا هوو زكا فص مونالو

 | لسعات نس الو اقر دلو اد كد عاما الا نمنوكيامباناذ- 5 #2

 ْ 1 |ةنعجب وتر رعو اهلوط عا ارذ ةي تروس كلود كاذَو 1 ا

 ْ ْ لوقكلذ لع كدي سل د دا دق او هب! ةئام لج رّثر رهو

 0 | وهو ) رعاشلالاقو افصوةهئاماوأ_ءف ًةئامالبإنال_فىنب نمنالفونّدَح أب رعلا

 | (لوط) 0. (ىثعألا
3 
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 5 ءامسلاَابسأ تقر و » ةماقنناَمَبْحفَتْنُك نمل ا

||| 
 ترعلا سس مال لولا ٌعارذلوةتكن ال بفقراوسلا

 ترا ل ونا ليلقوهو هر هر ئ همخمو 0 زر لج رد 00 و نيح كنار عك هر

 تك هوأدسأ الا لثم لرب ترو و نرث تنك اذا هبادسال جس

 نأف عيبسلا اذهاهانأَنأر رضاغإ كن ال عفر ووفاهوبأ دأب ثررع تلقاأف هم

 دسألاةقلخك هلال محتال نإ تءفرىنعملا اذ_ه لعبوا دس لج رت رمت

 2 نمو للك < هنكلو نوكملاذه هيوضالو | ش

 نوذييدقمم 1 ا اود نولوةب مهنكلأو هقث نم هعمست مل هنأ س ذو معزو هلباةئامل جرب رب

 ديرت تكن إو نأ هيف عفرلاو هولا همف عفرلا اهب نوف تالو الاول الا أ

 ىنعمّتدرأ اذا ءونأل حر لج رب تر ٌكاذ لدمو فصول سدلون ”الةدشلا ىف علابمهنأ نعم ||

 هونأ لج لج ربت رض لوقت عملا هر لعةوتتالقو دس الاخ و و |

 هنفوهو هووأْن -حلجر ترها اذ هىلعزوجدقو كلذ نمّرثك ًاالادحاوالحر درت ا

 مف رلاقووأ فب رآظنسح ل جرب ٌتررمتاقف هّتفصونإو لعافلاةْمشمةفصدن'ال دعنأ ||

 تاقول نأ ىرتالا لم اعلا ,وطيب فصول صفت نال عيقيفوملاو تحلاوهجولاهسف ||
 لانك ةلا لعف هم صوهن'ال ابق ناكمانأل فاعٌبراضاذ- هوادي زفب راظبزاضي تر رع ظ

 عف فرو عفءونأ لح رددت لج رّر ستلقناو هفصتم : الاد“ الءامس“ الا[

 ىف ءامهنش تت رشعدأ ةلزاعام-اعضوملا اذهىف هتلعح د ةفّءغصتاكناواذهن "دل أ
 7 ع و 50

 نمو هولأل-ج ردد ل-جرب ترض لاق هوب ةريشع أل جرب ترص لاق نمو ةرسشعى أ

 ا نماهسيقار ءىم لوقيفىد2ل-اورفصو * ري اوءادتبالا لعامهعفرن وك. نآرو< و ردقتلا ||

 نوكمأ بااذه هتمج رتبارفد#كنأو 5 كادارمو هسفنالءدقناهران فحسب وهواهعرسل ىداحلا | 1 ٠

 ىثعاللادرفمةفصءاع# الازم 0 ْ

 مسي ءاهسل|ابامسأ تق ءةرو * ةماق نينا بح ىف تنك نب 3 1

 رعقل ا كدعب تح لاق هن كف هوو قيعولب وطبانمد 1 ”الهلاسنبملا ل عنيناننلاىرحهيقدهاشلا ٠

 تر دعت ىنم كد 1 :الىأبرحلاو ءامجهلا,هلا دعوس قاينشلاز هم نديزبل اذهلوق. 3 لوط

 ىلاىدآاملكو اهدعامىلاىدؤتاه الباو الابامس الاوالثم ضر الا تحتي .وهوءامسلاق هلا 1

 همارمدعب.اممءوضوءاملا لا لصوتفلا اللا بيسلالصأو بدسوهقهريغ | ٠

ٍْ 
 تاقناودل آوق)

 ديدش لح رب تر رع

 والاف (حادوبألجد
 د.عيىذلا لح رق دمعس

 لط.قديدشن م لديديدش

 دقو هونأفف ديدش لمع نأ

 لعفلان آل لبر هنملدأ
 ناممسالا ه:ملدبال

 لحرب هولأ انعف :ر ودان دو

 ةرمع ىلأ ىرجت ل-راكرحب

 لا انام د

 عف رلا راسا ىف

 ىفارس ها امهيف



 | و 1 4 و 3 8 - 1 و
 1 ا ترستاقاداان راضهمّش نيونتا!لود اذ_هراصف هولا نس> ل_حرب ترص كلوق

 ]| تعا كنكلو لعفلاى رح ىرتالو نيونالاو خال ةرشعوبأو هان ب راض لخر

 1-0 و 51 عا و 7 م 10 م

 ' | هنأ مزالملج رب ثر صو لحردا أمرالم لحرب تر يه كإوق ةلزخع راصفافافذكس| نس وتلا
 1 ا _--ت 2 1 2 : 2 1 : 1 ةدراق هل 1

 1 لجرلاب ترص لوقت هولا نس لد ترص تاق اكفن.ونتلا تعم درأ اذالحر 5 3 /
 0 رمذم ىلع نو ءجسأ

 ١ ا نينار راع هسجولا نس حراصق هوبأ همزال ا ل-جرلاب تروم لوف اكهودأ هسجولا نجلا لومجشاب ر ءن ل ) ملا

 فاسدا نيد رعشم ىلع

 ١ ٌتريص لوقت الن ىرتالأ كامري خو ةسش عىل ةلزتعا ذهسباو مزالمتازنعمابأ مزالمو

 ٍ ددكو ننوعجأو و دسم عم

 ا ْ لح ريت هر رغامأ و هعاخ نيطلاب ٌترمص لوقت الك هوبأ ةريشعى أ ا,لوقتالو هوبأ + فريف هلوقو برعيف ريس هذلل

 || لوقتاك اعوف صار مضمامءاءاوسىف نال مدعلاو وهلوقت ىت- عيقوهفمدسعلا او ءاوس || ثامب فطءىنعب ةفوطعم

 . 3 هام 5 1 33 . 1 4 6 ا ١ 5 همضا 5

 ١ | ةفوطعمانهه ىو هلا هرعق رمدم كبعنوعجسأ عفت راق َن اوعجأت زرعموقد در ىذه م 0 اك ت دأو هلوقو
 3 -. . 2 - »9 9 ًّ 2 .٠,

 | - 0 8 هو ا 8 َن و_عجأ تسل قعد
 | ًادتيمه:اعحنإو مدعلا تعفر هههق ىلع هبت ماك نأف ةرشعىلأ هل زاع تسداو رمذملا ىلع 1 كدا

 || فن سحأ ادحأتيأرامو هيلا هنمرشلاه بلا ضغبأ الج را ارامل ارد تغفر ها 0 0| ١ اص 2 و َ 1 8 - -ِ

 ] ١ نمرف مسالا ىلعبالا لغم ا زاعاذهس دلو هنمعىف همم لدلاهع 0 ارب

 0 ١ ىذلاع مسالا ىلع لعكلا لفت نأدي رثالهنيع ىهنم لك اذا رم كتل

 0 | ٌةئيهوالعانهه لكلا نأ تعز لكلا هل-ةمنوكمنَأن ع صقندق هنأ عر :رالو نم ىف

 أ نعولمك لكلااه_:.عفالماعالجر ثا رامتلق كن ا كتف عضاوملا نم هريغىف هت سبل

 0 | |١ هوا همر تازتع سيل هن ىلع ذأدي , لل فاك رسشلا هلاك زا جر تءاران#ا 0

 ١ || لكلاوهضفنو ل-عفئتلارامخالا تآاكرشلا او لسكلا ىه ْن ف نوكتىتلا ءاسهلانأ

 0 ل نشر تلقوا لاش بفءادتاالا توك تأ شي هاوأ ىلع هنأ ىلع كادي اممو رسشلاو

 ] 0 اق دا ددتا ىلا تح امانآ نمامكاذ نو زاجمونأ هتمراش تلقولو زك لرسشلا هدنم

 | الح "00 ا 4 لكلا هن عوفر حاد ٌتارامّتلقَت دسانإو ة ا ىزرشع

 ىنعملا عملا اهناو ةطاىذرشع نمموصلاا يف هنلا ىلا حما ن مامو ا |١ ّضغنأ

 ]| نر دك ةناالو دع مكلا تدك نأ ارخنالو لالا مسال انوه ءاهلا َنأالإ والا

 || هل شناغإو لسكلاوه لوألا ىفءاهلاو ضعب ىلعمان الا ّضعب تلصق كنكلو مان“الا ىلع
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 رعاشلال اق َةَتِملاهسفن نماربخ لع نأد رثإلو عضوملا اذهريغ ف ه_سفن ىلع عض وللاذعفف | 1

 (ليوط) (لنةنجةتوهو) ََ

 ايداو مفي عابسلاىداوك »َ ىرآالو عابسلا ىدا و ىلع ت 0 ١

 انراسدقلا قوامالإ قرح 35 ها 1 كرد لَكَ

 لفت نألوقناك افافضساكاذفذح هنكلو همهم دنت كر اان ةأدارأ امناو | 1

 0 لوةنالولاماللوفناكو ءوثلكن مريك أها ءانعمو ريك هللا لوقناكو دحأنملوقتالو
 ي راه هع ص 5 1 2 3 0

 وهف هوقو ءار دكا ناكام كو ءام» الا ردت بصنلاو عفرلاَنأ ٍل-ءاو 5 ل ههمشرأمو كنأإ

 عضوم ىف ىأ عفر ةفرعملا ف

 نأهلىغينن هناف هلوقو لاحلا
 ىلعىعد ةفرعملاق هيصب

 تءئلاك لاذ |نآل لاخلا

 هلل ادعت ر هل وقت

 ىرجامّنألعاو ه« ّرلا ىفَنهارحماهفاهس نمئشب سنا مواهب س تلا امٌّسعنو اهههس نم

 ةفرعلل اربريسصت ةركشلا مسا نماتعت توك, امن ال ة فرعا ا ىفب ا كتلا ىلعاتعن

 ملعاو * نزالمهقلادب هيَثر صو.ونأ امسح ديزب تر سلو تشلذو هسا سلك ال

 وأ مار. || نيذلَب سم ل وزع لوقلذنم ةفرعملا فمفرهناف ةفصّيغاعفرتركتلا فتاك امنأ ||
 قاريس ها 1[ لوقتو ماموو هاك ءاوستاطاصلا اوأ توما َنيدلكم .اعك أت اسلاوتسجا | هوو هع د و هدد وو )م ءددم د 5-- د5

 هأ يش هنافلوأ الا لعاذهى أ 0 ههشأامو اذهكالذكف وانو شما

 لمخلااة لزج تسلو ٌةيدردغل هو هوأهنمارشمتلادسن ترض لو شيف ةفردلا

 مالي وُبرضت ههضزو < لعاذ_هَّنأىرئالأ نس مزالمو براضوحخ

 نيحهنكلو هونأت :رمشع ىلا, كاذكو ابق ناكم وأ هن ريخ ترمه تاقولو ماله

 ةرمسع ىبأل جرب ترمه لاق نمو كنمري_خ لرب تر ه تاق اك هيشعىرح لالا ل 7 ١

 ىحاررلا ليو نييك دشنأو *
 انداو مظيني> عابسلاىداوك ىرأالو عاملا ىداو ىل تريم

 ان راسدتلاى ةوامالافوخأو د ةيانوأ بكحر هءلقأ

 ىداونمسهنم» ا هبلقأ ًاردقتلا او عماس !املعلار اص:+امالكل امام هفذحو بكر لق ًاهلوققدهاشلا ٠

 داووهوالماىداولا اذهتيفاولوقب* دلك مريك اءانعموريك أهلا مهاوةىرخ ف ذح ا فى رم عابسلا

 بكرا فرو ثكملاوُسلثل اةيكتلاو هتشحولهينثكمألو هن تاحرف هعامس ةرثكل ىش>وأف هنبعد
 هيرقًاداو ,عابسلا ىداوكيرأالو امهمارعاوننتنملا ظفاصيخلتو مها فصولا عضوم ىف ءوأ هلوقولقأب

 لقأب عفت صب رك رلاف هاعتدت اع هقءاحلاوايداو هلوقل تحن لقأف عابسل ا ىداون مهنمّيكن دو : الأ تكي رلأ 5

 مدقتاك || ١

 ميلوا كيوحط - 2007



 نأولو هلوق)
 أموق اوناك ةريشعلا

 وبأ لاق (خلامبنابعأب
 لعفلا ىهذم ن الدعس

 ها رك ركام لهم ىذلا

 نيعت اذاف نيسعم ريغ عئاش

 را ارح صلمسالا

 همح أ : ترسحلوةثال كنأ

 ل اوت :نأزو-<و كوأ

 هيخاؤمنأل لونه مخ اوع

 وهف ممئامعأباوناكاذا
 كن وح اءال اوه ةلزنع

 .فارشست ها

)”9 5 

 ا ْ ظ ْ ةرشعلا ىأه ادب هبت رم لوش» نأهلئش وهف وأن سح ل جر تر رم هلوقد هّمشف ءونأ

لاالإهيفنكيل ورع هوخأ د زب ٌث رح لاق نمو وأن نسل اديب تره لافاكمونأ
 0 َّن العفر

 اموقاوناك ريشعلاتأولو هوب وربع دياب رج كلوق ير تسال اذ_ه

 ' || الاهم ناك كوبأ هب تر م تاقوك ننال عفرلاالإ هيف نكي ْبطاخمامهقرعدقممنامعأب

 0 زو هتيعب ايش نكملاذاهونأةريشعلا نأ ودون أ ةرششع ى أب ترص ىه و خااالان بالا عفرتنأ

 ١ ىئلاراصفكيخأب ترسم تاقثلذ "اكهملعى رح لو اللدفصَح '"الاتلعح نق ءا ءار كسا ىلع

 لع رعك هفرع دقه نمعب أش نكي /نيحانس> ةريشعو أعّراضو ورعودب زو تبعي

 1 اذا ركو نيو هويشأامو لمعلا نملك تألعاو « هسهاركتساوهنعض
 ا 00دك كلا ةركللا لع مارست ةفرسملا لع ىرماللاو قاذالا هس تلح

 موقنولوقيبرعلا نأ ل-عاو ور-# هيراضلاٌ بخبث ررصو هوبأن ادي زب ثررخ

 َح 1 وح ومش أ زاع فص نواعم ا وق ةوءاحوأ م

 | || لاعب تدل ىلا تاسلا نماههيسش امولاعفأالا نمىتلاءام-"الانمىرجامباباذ هوب

 ١ ظ ] 4 اهترمذ أو أم“ الاددعب َترهظأ اذا لعفلا ىر كل ذدبأام وعركلاونًطاوذ

 ا لاك ةهلزتعاذهراصف نمو حراخأو ءاونأنسحأو اووأٍن سحلب تر رم كلوةكالذو

 3 وأ بهاذأةلرنعا ذهررصيف اورخأ اذان 0 10 نمد ىلع كرف لافو كاونأ

 لوقثاك "0 كدوقو نوقلطنمكموقتاقةفصلا لبق مسالابت ًاديناق كموقىلطنموأ

 7 ا كنأالارك ذا ىر-يىرخت وهف ثوم تعني تأ دنا كاداولا# كموقو كلذالاف كاوتأ

 : ' 0 الا قءاهلا تراسف مكحراسُهع د7 او لا را قع كاوقتلذو هاهنا لشد

 ا 01  ءرك [تلقافإو "لات راجت هذورك قاس تلاه تلقاذا لعفلا ف ءانلاتل ع

 : .قدونلاو ءادلاوواولاو ءاتلاوفل“الاو ةمصلارْحَأ اذاٌتامع رك 5 مكر اناقنملوة لع

 | نونا واولاةلزتعو اولاقوالاه ىف فل الاوواولا ل زاعةسنثتلافنوالاو فل الاو عسجلا

 0 0 ا وأى كوة ةكلذكو 020

 و م !كاداوفذخ كموقاولامو لاوأ



 (8؟ه)

 (طمس ( رعاشلا لاك
 دوكح بو رعي ل طافملا دنع 5 اًواَعدق فاو مركب :

 كَم .وقتلقمسالاب َتأداذاف نسف "ل نالبلو 0 وقد 0 5 زامانههسلراص

 ن ارمذإل دبالق مهؤامءاودو لحفل ٌرامذ اانهه مقودقدن ال ايهذدق كاونأو كاذاولاق

 نونلاوفل الااوذذحو ريك دل اوثدنأتلا نيداومل_دفتلءانلا اولخدأ ممنأالإ َّك اان

 تاقمسالا تأد.ناق رك ديلا قتل داوةدح ح6 هعجج وثنؤملا ةمنثت فلعسفلاب ١ ردا

 ىن'ال الاف كاونألوقتاك انلاكت كاتي راحلوفتو كاذاولافكموةتاقاك كاذَّنأ كواسن

 سيلف كواس:تءاجوأ كاس راحته ذتاقاذاو اولاقو الاف ىفناك اي ارامخااتلاقو نلف

 عسباو ةبئثتلا ىفام_متب اول سفتلو ثنأتلاو ركذتاا فامهتباواصفف رامذإلعسفلا ف

 ثينأتلاءاهك ىهامتاو فا'الاو واولكرامذ!ةمالسعتسيلا منال ثن أتللءاتلاب اواحاسمناو

 كلوقوحت 'نسحاوهفمالكلالاطالكو ةنالق لا رس ل مدي
3 

 ئثن ٠ مالدي لراس ا ىو لح فدل نك مذاك )!لاطاذاهن ال م

 ل اتاكد ءاهلاناكليلا فدو ُقدانروٌدقدانَروخ فاعلا 1

 تا ول راهظإمهدنع راصمم "ال ءاثلا اوفذحاغاو اوفد حامل الدب تراص هامان و

 فلأالا اوواولا نع مهو رهظأن يسح نانالاو عسملبا مهافكا ءاتلا مدرك نعمهينكت

 ناومحلاو تاوملانباوقرففردكسص تاو1لافوهو اسس سس

 ال وتوبهاذ كلا لوقتال ورادلافمهوَتوبهاذ مهلو#: مهرب غو مح الا نياوقرفاك

 يا ةسيهاذوٌتاسهاذوَىهوَّنهل او_ةةكنكلو لالا نست ت ناو رادلا فمه |
 همو ىر

 م 00 00 نمهظع :وموءاح نك لح و زسع هلوقءانلاه ف تفذ_دقتاوملان من ١ ارقلا
 9 مر ورماص 5م

 لعفلا
 دوكخنورعوم ظافحملادتنء * اولعدقمتلا قلخ مرك ًاسلأ

 ورعوم سل ر دقتلاو اهاءافىلعةمدقتملا لاعفالا سا .ةىلعةءاملالعن تناك ناو سدادارفا هيفدهاشلا
 قضارع الا ىلعةظفاحلا ظافملاو كلذسانلا مءدقىأ اواعدق هل اقر نا ىالا ترن ١

2 
 ءاعهو | برح ا

 كاتيراحتلاقكاذكو ٌرامْضإَتهَّذ ف نكس /كموقسهذتلقنيسحو رهظملا ةلزئسع ءىجع

 ىرح تافصلا نماههسشأ امو لاعفالا نميتلا املا نمىرحامبااذه هتحربافدشنأو »

 5 ييب--7بزب7بإب7ب7تتتطططلطلطلطططصلاالللللللأ يتتتططقلل٠لطللت7ببب77تاتتلتتلا 2727للاال7ج]2صط7ل ط7[ 1-1 ِ-تبإ)ب )>2 -(جبل

 تأداذافهلوف)

 لاق (ملا مسالا

 لثاف لاف ناقاريسلا

 د اولاريمضلل لعبت لب
 ننثالل لسعحو ةمالع

 عواعمهنال لق ةعابجلاو
 لعاف نم هلال لءفلاتأ

 نموا_ةعدقو هنمواعال

 كلداذ ةعاجاو نيثالا

 عقبالثل ةمالعامهل ل عج

 ىمدفتاع تك او سل
 ىلا لءفلا <حاح نملمعلا

 ةرهاظة مالع نعل _ءاف
 ريمضلاو وهماع ديز لءقاذا و

 هيلا ماق ىذلا

 د.كح ووهو

 ها هل



 ممن الاوف)
 قلخف (حلانو والا

 هتدامعل لق_عنام هللا

 مهعفانم ىلام-هاهيدؤملا

 حلاصل لة بالام اخو

 ىف لصالامهف ل قعبأم

 ها نولوالاو ىاختا

 فايس

 دكه و 8 و
 وه لوقت كن أىرالأ تلوم دحاولا هي لعرب سكي ىذلاهريسغنم عيمجلااةلرأ_هقدحاولا

 لككذل
 هب5و /'97 هس م ةضص

 نكد الا نمتناكاذاةدحاولا فوشو َن ّآ ماو تونا هو تان ا

 مست أ آونولوأل امم اله هريغل تسد لاح عجاف مهلثأى ورتالأ نرخ اسىفهنملقأ

 - : 7 م 2

 هيلعرمسكي ىذا ثاوممل !نم عجل اماف مل-علاو لهل |نممهري- عدن لضفب ملاعا 25ل5

 5 07000 55- و رى. ءم 1 0000 0 د5 و.

 ترد رامعألا ىهوريعوشو لاهللا ىهو لج وهلوقتو كازودف لاجرلا ىه لوقتو ل-ر

6 ِِ 1 2 0 2-0 1 5 5-000 3 
 ْ ناو ثنود عسملان العر غلا اذهى :رك كادهم_ثاامو 0 ود-هلا ىهى رك اهلك هذه

 1 ١ 3 6 1 500 0 ا 03

 01 0 جرخدقدنال تاوملا ةلْز_ءهوريص كإذك ثاكالف ناومحلان مارك دمهنمدحاو لك ناك

6 - 1 20 0035 
 تاوملا عجب ىرجتهو رد<نأ اوام> كلذ ناك انف عجلات درأث يح نكمالا لوألا نم

 ىعمق هنالد_>اولاهءاع نكن ملاعق اولاقو كتان 9 كواسنءاح وّذد , راو_>ءاحاولاو

 سا ا » مو29-و75 صا

 كلذو عجل نعم فتاك اذا تال نو عسا ند مهنمو لوز علاقاك اذهىناولافأك عجل

 قايرضو ٌكموق فونرمض لود نب نمنأ لتعاو د ةّنيدل اق هوس لوو هوق

 عملا اول_«2نأاودارأمهن يف ةنرا ةتلاق ىاهن ورهظ» ىتلاءاتلا اذهاومشف كلاود

 (ليوط) (قدزرفلاوهو) رعاشلال اف ةلءلقىهو ثنؤلل اواعداك همالع

 وأو | < 2 5-60 يمر وه وو 2
 ا د 000 1 قايد 0

 لاك و ا سامع 0 0 او 00 وهلوقف نالفو: لاقق نسف لبقف

 ا ل .٠ ىه-ر وىده< 5 وه و .٠ ل 0 :
 نيكشو نياشتدرأ اذا لهكو مش وبتاشكلدكو تافصلاهدهى رح لاغملا|ده ىلءف لمذا

 دز رغلل بالا فدشنأ و

 هيراقأ طيلسلانرصعي ناروحب < همآودونأ قايدزكلو
 هنأ ىلع لديلامدةمدعج ولعفلا ىنثنمهغل لعمدقم هوهو لحفل اىفب راتالاريمض» ىنأفن لرمصحد هاوققدهاشلا

 نمددعب امن“ الددارفأ مهم الك ةماعلا و ننؤاهنأىعةلالد ثدنأتل ةمالعه قلتو ةعاموأ نينثال

 تفذحولفرك ذل عقيدق ثنؤملام كا المزالفهثدنأتامأو هعمج وهتينثت نءىغب هعامملاو نينثال رك 5

 .ةمانالنلقعملاىرقلالهأ نمل _هءفالحر اس 3 رك ذملا لءفب سلال ُث وما لعف نم ثدنأتلا ةمالع

 ١ نهدوهلاقب وتيزلا طيل_لاومأشلاةب رقفادو ب درو عاضنالا نميرعلا هماءاعداقنو مهشدع

 براق الاريعض ثنو ماشلاندمنمناروحو نوةزلاو ريسشكماشلان الدصاختي زل انهوهو مسهدلا

 تاعامملا دار هنال



 ميسا

 2 5ع _- 2 -

 مناو نيروعءأ لعد ماك كن اما وعأ لدجر رع ل ءاونأنبر وعأ

 لاا ا تيوَمالو ص مالو لَ لاب || ١
 سم سامو 6-3 3 5م 5و

 مطتملا طدعالا طهرهوركد 2 0

 0 م52 ورث -

 ه الامرلاو ءشدالو

 ا 5 01 2
 واولاو توذل او فل الاول_ةدام ل علا ىرح ىرعاما لعفاا ىر#اذ_هىرع سلو هموق

 د حاولا ءانبك لاثم ىلعانيمءاسعف د حاولا هلعرس كس مسا هناقروءونا->امأو لعف 1

 0 - . »َ ا 0 3 1 5
 ير هلا هدانزل ةدانزءرع ١ قه_ةهتالوخ | اا دحاولاءاسشن نم حرخو

 رع 0 كحول ناك 1 ,هل عملا اذهف عسجاو ٠ نيشالاف َ

 ىدعملاةةباتللبايلافدشتأاو * | 1

 ماظتملا طيعالا طهرتو رب ب هيوعكج مالا رلارعشبالو ا

 تابلاوف هب ومس ةئدب ام ىلع تافصل ا هدارفاو مصالا ب وعكلا عفر هيفدهاشلا

 ادعوتماذهلوقي *ريسكتلا لع ىرحباغ اهعمح اس الامم مصآ نال هب وعك مج صلالوقين أ مالكلاهحوناكو

 ةلصافل ادقعلبوعكلاو بلصلاانه م طمالاو هيلاسالو رعشبالع لاق ايزعوددعلار بشك أك نمعأ أ
 طبع دل اولاملاةرثكًاضنأ ىهو ددعلاةرثك ةورثلاو اهرئاسلصام ومكت يلصاذاوذاتقلا بدنا انس

 هفقح هتاظت لاقو ملاظلا مظنملاو اريك لواطتملااذهه هيدارًا و ةف ةرشمة لد وطئأءاطيعةك أ اوريوطلا |(!
 ها نكلدعوتلاهللاقاذهلاتام هنأ ىو رو هغنأبحاشل اركسملاوهو غلب الا طمر و ريو ىنمع هتلطو | ١

 مالكلا,هيلغوهمخ أ ليلانأانهعدقيقرعش |[

 0 3 51 .ءألد 53 3 3 . 4 4 ء : 7 ش

 تدني نافل ءاختا لاف ءاولأ اش لج رب ترضودراصأ ل هك لحرب تر ص لون نيلهكو َ

 : 0 0 0 03 ءاا

 || ىرحا ثمغا اريسلاىنولك ألاف نملءلخلا لاف و همفصرخ لح ربت ررعكلوق ةلزتعاسمما عش | 1

 00 0 مسمي
 ٍْ لعفاكلذكو مَ هوابأ نيمشرق موب تر هو هآول !نيةسح لحرب ترس لامذهوآ ىلعاده

 لدخ ترم 5 تاقّسدثن

 ٠ لج ا لاول الاخ مو ام*اوإ_عبع ءاونأ تار 8 ْ ا ٍ

 : 2 كَ كاس ادهش عوضا كهم 00009 هكا ف
 الو ىل_ةقو جرح لادم ىعشا واعف ممل عف هنأ ىذ ص و ىنومو ىكلهقاوه_ه ولك هنماك-تو

 ىه لعسفلا ىر< ةءراجلا ؤ

 1 و 2 5 ..؟ ,ِ ب 2 و

 : تان ل->ر ترص لوةثو 4 0 7 كبوقروءاَكلد

 بهدم ىلع هاون تاشراص 1 3 0 :

 ا -.- ا 0 5 202 اكس - هَ 2 يل 3 2 0

 لوقتو هءانبريغأل<ينثتاافنانسحو ن سح كاوقو ع هريسشن مو عيل او هس حل

 مسأو د>و لعفلا ْ ريسغت واولاو فل الانآل ١ اواوالاق ةلزخعاذ_هراصفدح اولاريغت) نوذلاو واولاف نويل

 نم نمد سيل عب ىف "ا اذا اهلا لهّثألهفلك سل عبجلا اذهَنأى عكلدباممو دسحاولا ىر + |[

 لون هلو-ق)

 لهك لحرب تر رع
 وأ لاق (لا هباصأ

 ةفصلا نأ مدقت لق دعس

 ةمالسلا عج عمدت ىتلا |

 هملكت هبلصتي لعفلات أك ا

 كلدلف هعجو رييذلا

 بهذم ىأ نعنو ياش
 مدةئاذاو اوخاشو اومش

 لعاسفلا

 لعفاا ةلزنع مدقم ادحوملا

 تدئئاذاقد_حومل امدقملا 1

 هحولافهةعجو أ اذه ن : مأمش ا

 ءادنالا هعنرتنأ همق

 ها 0 لول

 لعفلا تهدم نع



)594( 
 1 ههمشاامو تاسع :نايصم 0 د حاولا ناك اذاهث اش ريسغ ىل_ءامثمم ءى عسمملل ناك 9 0 0 : ا 30 0

 2 2 2 2 و 2ع 7و : ّ ه6
 1 ه-موق هر و ريد لحرب تررضو هرانكك | تذ> ل-> رب ترضون دحاولامسالا هلزتسع

 2 و 8 ص ص
3 1 

 مح سعا , وو --ِ 5 و
5 ٠ .٠ 

 01 0 و تودلاو داولاريغن عم ناك امنأ لاو د عسج ىعملاو د_>او ظ_غللاف

 5 وم 5و

 01 داولاب عم نآك امو ههوقناسح لج ربت رع لوننأ هسيفدوجألاناف ناسس>و

 | مدقتملا لعفلا ةلزتع لع : نأ هتمق ود لا ْنآَف نيةلطنمو قلط:مو-د ثوذا و

 0| 6 ع 1 3 3 -ع 2 0 و - 7

 1 بهاذدألاق كواس بهذلاف ن م هنأ لع او هب 0 ةلطذم ٍلجرب تر سه لوقتف

 « ت5 -ِ 0

 ْ ٍ ام انهه ةهلابعُني هع ”قاجآ لات, هن رنم ةلظعوم هءاحن فهضلاق نمو كواسن

 بِ وذ وأ لاق لارا ور-عونأ ناكحو لعسفلاف هانا بهذ

 (براقتم) ندب

 اًديلَط» انرطاَرمطشمل ارناف ءاْرَعلا دعت

 (ليوط) ظ ْ ىدزر داكار
 هئاعد اًديدش هراوسألبوط 0 6 ل

 || (براقتم) اض أقدزرفلا لاو
 ١ 1 رد 72 - ه) ع6 ار دع تح 1

 ددعقهر امي 0 قردناعو كح فرت

 ىلذهلاب يذوب البابلاقدشنأو *
 الط ا طا ل يداافءاوع اديس

 ءاهلا فذح نسحش ذلف ىيقحريغ اهثدن تف بناحلا نعم ىفةرطلان الرمطضم نمءاهلا فذح هيفدهاشلا
 ال0001 ارك ضملارال وزانسالامزالم ةتمهدعلو زا اذسر و هلوقتف هنع هللا ىضررزل جدم *
 ها رفلا تامل !ىفدشنأو # ىبملا عيلط او

 «ءاءداددشهب راوسالب وط عستدهعىلعمانئر وانكو

 ىلعتابثلاومدقلا هد فصو « هلءقىذلا فل لوقلاك هيفلوقلاوةدب دشوةلب وطنءءاهلافذح هيفدهاشلا

 بركو أو هونامزلا لوأ ىف برعلا كلم عستو مكسحاءانملاك هلعحم "ال ءاعدوىرا ههلراعتساورهدلارورم

 : هلثم ف قدزرفللتابلا فدشنأو د

 ْ ددصقورث امثل ** فرقمافق ك< ىنرق

 وهو لعملاك ةيطعدانأ ل دمار زح ومي» ٍ هليقىذلا ف لوقلاك هيفلوقلاوهعأل نمءاهل اف ذح هفدهاشلا

 تدملاليقوهمشتهس ود ىهلاعد و ىنرقلا

 دوسالال اهلك ةيطع هب نانو هدأ ِ ١

 د 0101 افق كح دقفءافك كح وافر قمم ع ناك اذا الءافق فرقمافق,دارأو 5 5 مثالا فرقملاو

 رسايل وهلا ىهتني ىدلاريك الابالابي ,رقلا ددعقلاوةئأما تدحاورامخالاو هنعزؤت >1 لاعفالا

 لود



 ٍ همم جا |(
 (فيفخ) (قاطلادبب »2 رخاالالافو ||
 5 7 أ

 دوش لك مالا اهات كسب ان حاب رلا اب نب

 تاع ماعلا قسسمموقلان ره د ىعم امومة قدف

 (ليوط) (فو هر همن تسع ا) رخ لاو |
 و 57و و سس 5 و 11 م ١

 عفانانأ ذم ناْعْض الا علطضمو 5 هلم لاو تالا

 0 ا 1 000 4 1 0 ١
 رضاحأو ةنالؤبهاذأ لاف ةنالق هذ لاق نمو كلهمسصحأ نأ نم رثك أرعثلا فاذهو ا /_
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 لاقو ءاشلا نع ةسظعوملارر ذب تك ١ انءاجة-ظعومرعشلا فزوددقو ةأماىخاقلا ||

 (براغتم) ١ 7 (ينع الاوهو) رعاشلا
 - 2-2-2-2 2 0 -َ 5م 3:

 اهيىدوأ تداولا ناف #2 تلّدن ىلا ىرئاماق

 هلثمىفئاطلادم زى البابلافدشنأو *

 دو ه لكمالظلا ىفا امك عاف حار رلا اهم نكسم

 مهسدفحاررلا اهمية قركت هعساو ةالذففصو * هليقىذللا فمدقتامك هز سم نم ءاهلا فذح هءفدهاشا)

 انهدوع#ل اواهخري لانا هعطقب امامك قعمو اليا م ةريسل اىلعمد باله فثحوم كلذ عمىهو نينحاط

 دادض الا رموهو املا نوكيدقو رهاساا
 (ىنس الا تورارلا دا سرلحرابام'!ىفدنأو 3

 هدئادحمامسل اى سمموقلا نم  ىغتباام لثمىغتس ىثن أ نباىقالف

 بيسو سس بس سوس ب رس جو

 هيغتدداع لم ىغتشس. هل ثماصل قلاامصافصو * ءلقامةلعك هتلعو < 1 نمءاهلا فذ> ه فد هاشلا

 دئادحلا.دارأو مم عمج ماهسلاو ل>ر نا لاقي امك هرم ال مضضتلاو هل مظعتل | نعم هيف ىثن ان هلوقو

 تيمكلا هلش ىفباملا فدشنأو * هماهسلاصت

 عقبات ا "الا علطبضمو 5 ةنيغضملعال ومخ تازامو 1

 كفطو) < دلل .ةىدلا كلم دقنام دحاو نضل اوهنيغضلا ى عمل "الدلو نم“ اهنافين هم !

 هلامااطمودعل | ىلع ناغضالا اعأ طصمو ىلع نغطضب دس لزأمل لوقيف ةمهلادعب و سفنل اةزع نم هيلع لمحام

 مفنرملاوهو عايل ا نمءاصأ ًاوهلحل زها: ىذلا مقايلاو ةوادعلاو ةنيغضا هعالضا س.لماحلا انه ملطضملاو |[
 ىشثعالابانلا فدشنأو 3 ردانوهو عفأ هلعفو ضرالا نم أ

 اهىدوأثداوملاناف + تلد.ىتاىزتاماق 1
 نآاهفذح#ه غوسوفل هلا ةفدرمةيفاقلا نأ هفذحمملاد اعدو:رورضتدوأن -معءاعلا قد -ه«ىبفدهاشلا

 مل ةرعشلا ةمللا أو اهتس حواس #»ب بهذا م ىدوأ ىندمو ناند_1 !ىنعم فى مو قيق>ربغثداو ملا تنأت أ

 ضال اىلادا لا نماه رشا طر ! 1



 (5؟:)

 (فاطلاب وجنب ص اعوهو) رح الالاثو
 سءوود ص 5< 5 0 5و

 الاعب إَلقبَأضرأالو عي اهقدوتقدوةهنرمالذ

 (قوتقلا ليفطوهو) رخ الالاقو
 © 5س - صو ت

 لوم ىراحلادمنلا نعلاو #2 هبجاح ا رلا نماكو>أ ى هذِإ
 هه

 | رو

 ا 1 | درا 59 0 وقكو ةاطقلل لدعم وك 4 ٌرطغنمءامهسا نأ ليلخلا م .عرو

 ا كك 2 ام و عض ا اوقك لما ىلعءى دق ه ةرطغنملامأ و

| 

 < 05 7وةدس ا س وه 5.-

 | ا 00 "امة مر مكمان للا ا ا و نيدحاسىلمببأرو كودويسل

 1 ا نع ثد- 0 2 ع لزم لا كلذ .لملارابصو 5 ودهسأ ا ا ممر رك ذا عمس و ْ

 9 7 15 هو

 || روم الار هم . ونقوللان هلقعت ن نه ةلزتسعاهتم امش دمعت نأ >* الج .نيالو دكه وسان 1

 ا ٌ

ٍ 

 ارتداد ال شالت قو اتعاط ف تاعحامنأ النود كلف ىف كاذكو ىمانأ الا
1 

 َ (لبوط) ىدعملاةغنانا لاك
 3 3 لس دع

 ١ )1 اوبو صف اولد شعت فشاماذا 5 هَحابصوعدكيدلاواهب ٌتبرمش

 ظ زم داع و مالكلامهفت و عسط) دو صوت م-هدنع اش الادز -هتراصثءم>اذ- هزاعق

 ٌقاطلا نوح نيماعل وح ىف باملافدشنأو *

 ْ اهلاقيالقب اضرأالو * اهقدو تقدوةنمالف

 أ ٠ .فصو * اهلاقبالقبأ ناكمالو لاو هنأ كف ناكملا ندع ضر الان التاشأ نمءاتلافذ -هيفدهاشلا

 ا 0 زمهلا فيقتعبا هلاقب تلقب ًاىوروةباصتلاةنزملاورطملاقدولاوثيغلان دك ميرة امرا

 ١ ىوتغلاليفطاابلاقدشنأو * اذهىلع هيقةرورضالو

 ا لو كم ىراجلا د غالاءنيعلاو دع هبحاحىع رلا نمىوحأى هدا

 | نعارخ نوكنأز وو فرطلا ىنعم الاله ءىهو نعل | نءرخو هو لو هكمرك ديه فدهاشلا

 ١ 1 .ىلعملم هي وبيسنأ الار و مضهيفن 0 اودغالال |ودبكمه حاح ردعتلاب اوكف تحاح ا

 || طوطخ هفنأ ىبتحوهرهظ ىف ىدلاوهوىوحأ ى ,ظ هلزنعاهل ف: ها فصو * هنماهراوح برقا نيدلا

 2 'ىراخلاو هلضفأو ءركس أو هو عسرلان ,هزدولوملافنصلانمىأىدرلانمهلوقو داو-!!ةوملاودوس

 1 ىددحلا ةغبام !بامااىفدشنآو 2 ريد اىلابوسنم

. 

 اهوصتفاود شهنوئاماذا ع هحاصوعدب كيدلاواهبتب رش

 هب ودسهتديام ىلعنييمد ال نءريخا هكبوصتلاو وندلانامتعورادخال شعت تائب هربك د ن4 :د_هاكلا

 3 قءابااو بورخال ىفالا نءاهوثدو شعن تان: بوصتو كيدلاجايصدنع برشلاءاهرك انارنخت ف صو *

 : ةرامعلاوامك اذهل ثم ترملااهدب زتاماريثكو ةدكؤ م:دئازابم هلوق

 # تعصف ن.ضرحدلاءاع تن رش 3



 ىلا

 ”هلزع راع اذهو منول هالان" اللاقفامسنيو دو 00 0

 + لسا انة تعا تو هعنسولاهابواواد (عتاج كتااعج تحج جنوح ذي ع ضم دمت يد لبر داس + فرس + بسومم سنس سيشمل .ددانسم  هلسص بنوك اج ضو عيفا

 ع

 َّلع ءان_ضعي إن اَمَدحْقَكَآلاَو اولاَك مَع < رقفدواد لءاوأ-َحدذإت ارم اود وسد ْ ١

 لاف 0 ندحأام لونةء ناك يور نأ زون معز ءىكلاضعن نوك ءانتنو تاو وع أ

 (ماطخوفؤ) ز 3 أ
 « نيولارو هلع لئمامغا ره 0 ْ 1

 نيئرش نمنيئدش ىرحهؤرج ًافنيدلح ارق حردب راغهلاسزاَهضَو اان ا

 هسفىوتشدقو 1 نشسح أعشاولا سفن ف ةنقوسالا لصغار هوا

 لحرب ث رع ةلوقفهمفاوتسا امام و ةبسيشارج فنار و ١

' 

ً 
 ا ١
 ىشاحمل !ماطلختانل افدشتأو * نوب ا 0 لجوزعهتلالقو | ٠

 * ندرتلاروهظلئمامهارهظ * 1 1

 عامت> الة دارك عبجلا ىلا اذهل ثمجارخا مهمالك ىف رثك < الاو لسع“ الا ىلعنب رهظلا ةينئتهيفدهاشلا 1
 لكشب ال ىنعملاناو عما تعم نم ةينثتل !قام عم فاضملا مات نمهسلا فاطم نال دحاو مسا فن تينثت 3

 1 رهظلا ممعن نيسرتلار وهظلنملاةكلذلإو ْز

 هند تسلا |[
 امههمشف هلدتس صخشالواههف تدنالنيتالف فصو

 #3 د
 نات ص نبفذق نييمهمو 1

 هدو (تادنتال ىلا رمال فذقلاورفلاهمهلاو ْ
 * ٠ نينعللانال فلا اهننحل 0
 ةددل اود ض ىلاتعن نأ ا و را 1

 1( لوا هنوبس - م1)

 ظ ذقت 5 ذواتنا لمح ها لاك تين ل عنا 5

 ظ فورمولا سالم و ءرلا ىلعه) شل ناو افصوهئلعجنإهيدئاصرهص

 | نادر نيفيا ئاصّرا يهمه اتاك هوس 5 . ظ

 | هتلنإو لجرلا لعهتلجنإ عاق دبر رو لع قطيش ألوةناكلو الانا | |
 أ داب ىلا نود هاعلطنتم 6 انادي ثورم تلفن هني تورم قع أ !

 ظ هدلنمو نيدماعقلطنتن حن لاكن 0 افصوهَتلمعتنإلاذك || ا

 : ىلع هّتلج ناو 00 ارشح وو سكى لع ضاق رب هع ل روع

 | يف تبل زأببدئاضوت ةفا نعل تخرب تررع كاذكو تَضندَْمَف ىذلا رافت

 هو رحأف هلوق)

 (مانئبش كر
 دحواذهل د, ةذس ىف

 لوسنس#» نأ مالكلا
 ندلحا رلا ىلحر تدهسضو

 1 هةودعم هك هأ

 هعمل ->- ربترصهلوق )
 ديع_بؤتألاق )ا روَص

 ةسرك م ةلج رقصة عف

 ةقفدص را وإذ م نم

 ةفدهيد اصول رل

 لح رز ىلع هتاجاذاى 1

 هعمق ءاهلا ىلعهتلك ناف

 فورعملارمضملا م.ال اوهو

 هّتمصل هب ومخس هانعىذلا

 قسمان هولا 11
 ىنءباريخيإ_عحن هلوق

 قارس ها الاح

 راصنخاب



 كنك هلوق)
 (ملارقعهدنعتلق

 تاقفتأد.كن' اك ىنعي
 زاسادةاص رةصددسنع

 اذكو هرك ذىرج ل حرل
 سرفلا هعم تاق كن" اك هلوق
 تاق ىسانوذ رب 5 ار

 لا سرفأا ه.عماث دشمم

 قا ريس هلأ

0 

--- 

 مم
 - وه ه5

 | رق_ص هدنع تلق: اك تدصنرامذالا نمددنع فام لعهتلجناو اذكهوهف فصولا
 م - سو مها و 3 9 3 1

 ١ تلقت اك تدصت هفصلاد درت تاانو درباك ارس :رغأ اهعم لح رترص كلذكو رأس اد اص

 ا” لاكرإو اريخالا نوكالو فصوه ين نوكنالاذهف .انوذراك ار ٌسرفلا هم
 هجولا نحل ربت ر رم هولا ناكلو ريك م الك قل تووغلا لوقباك بلا

 الا كاد تر ملفا و هح ولا نسح هإ.ج لسحب .رب ثررع لوقتالكن ال لج

 ١1 هسبف عقبالاحّدف :رعملا لهنا زوالهن ال فصولاالا همفنوكنالاذهف بنة هيدئاصلا

 0 00 دكاألو لاجل اءذ_هقهحولا نس هنالوغتنأد رتل كتله[ بج لقتإلو يش

 ل->راذهلوقي نأ دارأ هنكل اوىنعملا اذهد را يرو لان هذ-هىىأ المج

 َتدرأناو سانلامالكى بلاغلا اذ_هف هجولا نس لج راذهلاقناك هحولال هج

 0١0 00 انه قف صولا وقتا مدل ناك ناو هيمان الزلاج ميت لا

 ل تبل لقاعٌل-راذسه نسح أف ضولاّن أف هاثمو , ىوقأو ٌنسح أ ه-.فٌفصولا

 ءارجالا امس ى سو * ءاوساعرما ههلعجو هيلع نأ هنكلو لوالا بف عقوالاحر ا

 فما كنك دام ىلع راع هي تا صالاو مسالا ىلع
 0 وهو عسقولو الانأدربلهن' لا

 ظ 00000017 0 ] فام تمدح او نكي ناتبام'هسقامهن ادار هنكلو لام اءذهفف

 0 ع 0 د لا ضفسالو اذهىلعمالكلاةعسفزوح<دقو ٌةاداكار رئاسإ-ر

 ىفهحرولاو دل ناكل كلذ ناكر لطابةبلقااامأذ مهمالكفوتلااذهىرتسو هيفاوس

 ] ا (لج رت د م تلقلو حصتالبلقلا نأ اليصنلاهت ؛راضفاهدبعةذخ آ ةأرصابّثر رم هلوق

 خم الا | ويقر مضت ممامقتنأ مس "الهبل ةلذاع
 0 مهانحم دو همأةلقاعلوقت

 (ثان" 3 1 رعاشلالافو 00 ع
 ْ لب 0

39 0 1 

 ْ ْ ناسحل 1 ا ا بااذههتجر:بافد_كأو *

 0 تاننا

 0 هعضاوىجولاهدنع”ىنائيفو * معنص دقىذل |خينأب متنط

 | تلقلا ا ىولا ىلعريهضل اةداعا عم ماسوءهياء نب اىلصىنل ىلع هعضاو هلوقىرح هيفدها.ثل|

معنص دقىذل !ىلعادئاعريسمضل |لعجوربدقتل ا ذ_ههيلعدردقو 0
 لا يبنانيفور دقت ىلع م



 ةداتدالا

 ناساف "ل ا ل فئاته : ٠

 نا وق ةلزئعاذ فهد راض حا هسعمل جربت ر رم لوفقتو ءادجإالا سفري ْ 1

 لإ ترف انو تت دراج اتساع + رت در ص تلقناق 5 / 0 ١ ا

 اهيراضفر_مضملا ف صو وهّنوكي وَتررتئشناو ٌتدصتقوهاهب راض تاس داو ا ١

 نم سل مسا ةلزام ري صيفال صفنموه َتاعستْئشناو اه كشترد كرك ] ْ

 ايران ضادعم تلقت انف وها راسم عا رب تريم لوقتفرامذالاتامالع ا

 بالا َتاعج اذاءونأ ميرا ارم هعمل جربت رح ةاوقوه اهيراض وق ل -ثمو 5 ْ ا

 ترم تلق هدسدلي لو هبسنم سلامو ديزل ّبالاو وهل زيت )ناف ديزلشم ْ ظ

 الو ل--رلا ىلع ةغصلاى رت تدصن تئشناو وهوأ هونأ امم راض ها هعمل جرب :

 ترص رسل امراض تلقت كة ةأرلاىف_عاهيرخت ََ

 كلور زوحالهنأاك ديزفاذهزوحال و هوخأ ا هيراضدب زب تر رعو»ونأا هب راض جرب

 م ن زاهط اولاةيرامجلااذانز هز ملاكودلاعاب راضهقادبعب والو زاجاالسل

 ىذاا,تلقولو زاجءونأهةطو ىذلاب ٌتررح تلفول: اىرئالأ د زب نكلومادسنلا ىلع

 اذا. تلقزيحد زىفّر«امكح تررءوأ م ةطاولاةم رانا اذا, تلقناف نكي ذا مطو 1

 زوجمالو ىدانملاةفصنماهتطاولا لعحتهونأ طاولة راخسااذانلوةتو ديزا مطاولاةب راحل ||

 زوجالاك زووم الف ىدانملا ةفص نما ءطاولاَتأل بق نم ٌديزاهطاولاةمراخااذا:لوفتنأ ||
 ىجوامانيف عضندب ر ردن ”الىلوأ جول ىلعهدرنأ هب وسل ةحلاو هردق | مكى ولا ىلعال معن صدقام عضاو

 هطن :رنوداقلطم مهنصىدلا عضاو ردت جل !ناكىذلا ىلعريمضلا دراذاو ةقيقحلا ىلع مكعينصي اذ قيق هملا :

 تيلاورشتلااتع عضولاوب فيمافست اره ل

 بصخلا وهلوق)

 اهيفهلو-ق لعزئاح
 ديعسولأ لاق(حلا لجر
 بص باقلا ميقب مهم هلأ

 أ 5 فاما

 كلدو هنود هلل ادع

 و اوادع ةءماديز نأ

 ه.نونحم :و هئوص هلل ادع

 ىلادوعتءاهلاو هريس

 ديز لسقؤلو هللاد ع
 د بعوخأهب نون

 را لول
 قارس ها



 اذ هزاحواو هلوق)
 لجرلاب تر محزم

 ىععل (حلادوذخ الا

 اهم اولا هم راخللا اذان زاحول
 اهندحو وه ديرب تنأو

 هأن ركذ 0 ههيسسشأام و9

 ذخ الالح ءرلاا تر مهزاحل

 لاق نأ ىلا ا ديرت هب

 نوزتس< ةفوكلالهأو

 مسا نم لعافلا فذح
 انرك ذام لثمفلعافلا
 لوأ قركذ هل ناك اذا

 لد كا رفكح مالكلا
 تنااهطساب ديرتاهطسا

 هلوأىف فاكلا رك ذاو

 انتل را
 ىقا ريس ظأ

 0 || تالاديرتتنأو انهو عال تناوأوهديرتاومطاولاةم راطاب ترص زوجيالاك زج لوج

5:5 

 ]| اذاتلقنإكذكو وأن: الوةتنأن وح دقو دن زن سلا لسحر ترم لوقتنأ

 / || (متطاولا ةيراجلا اذا,لوقتاك هّتنصن تئشنإو ال سفنموه تاعجو ودها ئطاولا هب رابجلا

 | (متطاولا ديرت تنأو اهتطاولاةيراسملا اذا, تلقاو ةي داما ىلسعدي ردتالو يدانملا ىلع هير

 0 هييفرعصب لءفلان الاهتطو ىتلاوأ ابّمطو ىتلاة رامات ر م كلوقكوهسدلو ادءزوأ

 1 ١ 0 كو تاز كلذ زاجوإن رامشالا ةمالعه بيف ُممَئالَمسالاو رامشالا ةمالع هيف عقتو

 ْ كيوقكاذو لو'”الاريغ و هيفضووملاذااعفر مسالازامضإاذهىف عقباهنافو هي رمضملا كلذ

 1 ىتانملا والا ىهاما ٌءفصلاو ىتانملامساوهو وهرامضإ اذه ىف اهتطاولاةبراخلا اذان

 0 اهتعايضارك :, راح تر صزانوَّتنأد رت هيذحت ؟الالج رلاثرصزاسملاذهزاحولو

 ظ ١ | ثرصوأ اهنعاضار لتي راحت هر سم وأاهنعت يضرب راح تريم تلقولو تال در

 ا ا رامشالاٌةمالعهبفنوكت ولعفلاف هر ا اهنعّس ضردقكتس راجح

 ئ ١ | نمنوكياممدريغ ةيتديفصوال و 00 وهىذاا م مس ارمضت نأالإ مسالا ف كاذنوكمالو

 | ناقلطالاو هخأدل اوقن تح ماو يفف ب قلطنم «سخأ ولجرترامأو 7 د سل و هببس

 || نان هخأو وهاغا ىعلاتأ 0 و 1 اركان نأ نمل ارو رح اطبع

 0 | ناك ركنا رت .رجااهكلو ةفر_عمدلا لئافكناف ةركشوأ ةفرعمملاٌةفاَسمَألبق

 ظ ْ | ْكِلْسٌبرلوقتكنأع :رالأ اهعقا اوم عفت ةنووركشلا اهب صو ىهو ةفر-عمىلاةسفاضمكدم

 0 | هبخا بوقت كانوحيالودبزو لج ار نر لوك نا كلزوك الأ 0

 ٠ || ىامْسَم ةاشلك برعلا ضع لوقكلذ ل ثمو ركن كلذ ل_بةّتر كذَن

 ا ةمأنمايشدي رتكثأو هنمعيأسسشدب رتالكنأ عفت ةركنول_بقرك ذك ذدى حز د

 ظ ا أيشدب 0 را

 ظ 1 وط) ْ لاقو الا ناك هتسعب

 تلعَسسآ لاراب لاجراماذا 5 اهراج وتنأءاصه ىتف أو

 ا 0 3 ا ءامهه تاو كان 1



 كاع

 تي را 00 1 200 | ا

 (برافتد) ىثع الالاقو ينل نممؤوهعنلا رابع

 اَهداَقْعَأو لمَرلا دو « فَصْقَصْنمَكَت 0 3

 اهدامتإو سوا لو مب باقحاو 0

 ير نكي ل ىذلا م الا اذهف هاو بين وقل اذه 1 /

 نرد 01 هدتءلمتلو اا

 ءوفو كامل ازتع رد 0 ةركسلا ىلا فيض امه_لعف طعم ركن ماعلا هليل ُ

 هحولا اذ_هىلءالإةركناذهرصتملو هدحو هارشىرخالدن "لل كلن دهي اكد د 17

 زوالو اذهابهلوقكءادنلاف نوكتئأت أكو افصوالإ مالكلا فزو اليم نأك ١

 اذهلاك ةركشلا لاح سلهنأأم مالكلا فوصوملاو فصؤلاّلاح اًذهسداو افوصومالإ ا

 ظ ٌفْعَصدب برعلا مالكوهزاوج ىلع هبفو ا

 ىلعوهف عفرادا هيالهعفرزوخ الو تناءاعش :راح ىأوءإ صه ىتف ىأ لاق هن اكفاهلثمت دئاقلاقءايملاريعض 1 ٠

 فرح :داعانوكت نس ح وى ءافطعناكن اف ت ماقصر اقماع توكل :

 ىتفىأردقتل اراصتنأ لعافطءناكناو تن ًا ا هراحأو ءاكه ىف ىأر يصيف حدا. ىعمن ءجرخو ماهفتسالا ا ش

 ءاعهلاو اذ هىلارعاشلا دصق. وءاجق :راحرخ [لحرو تنأ لاق هن ”كفءاحمل اراحوهىذلاو تنأ ًاءاحق

 نال او تشب تاس ار اهلىفاكتل ا نمريخل ااهراجيوابفىلبملا|م.ئاقلااهاتقبدار م ١

 هلثم ف ىتعاا|باملا ىف.

 اهياقعاو ار كادكدو * فصغص نمكتسس نود مكو 1

 اهدا.خإ وسول>لحو * هباقحإ وءاقس عسضوو

 ءامع الاى ءرامضل اىلاةفاضمئهواهاك اهلمتتءاضهدامعاو هباعجاو هلوق فو اهداقعأو هلوققدهاشلا .

 ىناازاوح ىفلوةلاك اذهزاوح لوقلاوْزيبَملا ىلع بوصخملا عقوما هعوقول روك نمءام«اىهونءةرورخلا

 نعىوتساا ىصغصلاوهنزت "اح كل ذب بح -وىتسدلهدصق ىدل حو دمملانب» وهّسب ةفاسما دعيىو# هإبق مدت

- 

 لمرلانمدقعتا اوهو ددع مم. داةعالاو ىوتساالمرلا مكادك دلاو ةالفلادب ربت من, الىذلا ضرالا ٠

 هاقحأ و ىورو لحرلارخؤم و ةمبقحلا لعهعضو هءاقحاودل>ارلانعهطحءاق_سلا عضوو بك ارثملا
 ماَمأو مش وفارش آو فب ؛ رص ةريظتو تد ءرغع#م وهو ةدانزلا فذ> ىلءهسقح 2 وهوةزمهلا خشب

 ١ لد عاهد داج اوسلو ترباس 536 ومسولاو

 ت52 22522272722777 -7جج2ح

 مسرة

 ]هي ييييبإببِيييييسي_لل 9 يب يشي بيبي إب إبيبيبيبييِيببلبب-ب



 بان اذه هل اوق)

 هسسدق تبصش م

 ولأ 1 ( لا مسالا

 ثاسبايلا ادهةإ جديعس

 ءا«أوأ ناممامدقتب

 فلت#بارعان تد رعأدق
 نم د-حاو تارءاوأ

 نك ل
 طفل اتت ::وأ|متافص عج

 بارعالا ىلع لوم داو
 ئى ىلع صيف لؤأالا
 1 اممييفف تاعمتد

 قوسأام لعامهعامجا

 ها هللاءاشن إنو

 اصخلم قارس

 م”

 ا || لراذهكوق كلذو ب «ةص نو كن ىلا هلل دسال هن“ال س..الا هيف بَصّننام باياذ_ه

 ٌةرهاهعملاق هناكو امهم لرَسَأفةفرعمهعمىف ىلا ءاهلاَّت الهدب اذ هفنيماق لحر هعم

 ظ || نأالإ ُهعَمف رامخإ هناك كم ىفراسمذ!هلف نيمزتلمةأ سها عم لج رب تر هإثمو نيعاق

 | تره كلوقةيتلا فرمذمدنأ ىلعكادبو ةينلامالالَة[ها عم فدل سلوا[ مم فرشلل
 1 رن [ل جر كد دقو ل حررادلا نوف فصلا هسيفزوحالا و َنوعج أ نالف عمموقب

 هبصاتوءادت.الا ىلع ناماصا نال لا كون [ىحسأو اخ رسام عنصا لوقتو نيلسمنيلقاع

 006 لماك) (ةبلعت نب سقنه) قنرخنا لوةك ميظعتلاو حدملا ىلع

 000|0 ريكا ةفقاوتادعلاهم « مهنيدلا كوقثدعببال 1 : 100 0 007 1 ها بس ١

 | دز هيل دقاعمنوبطلاو د لك ءملكب نيسان

 ١ رادلا قلعت اكن. ال ماللاو لالا هسف 1 نال ب ادعس نوككالو
 ظ ا أ اذادنأ ال هنفنان وكي لج لاح الو ةراشال سيف نانوك«“ هسنت لاح فرح رح ابل كا 5

 0 ا هيبنتلا ف لؤالا عمر" الا ل ددقف:أ سما عم لج ريّثر مهو أ أسما عمل ج راذس هلاق

 أ ذارماو لحرب تر هو لخالد راذهتاقكن كف لرورهىفرخالاتلعح وةراشالا ضو

 تدرأ اذااصبق ناك ماقلادب زب تريم تاقول ةديلاالا-نانو كسب السن ماللاو فن الامأو

 5 اا 1 تالا خس كوت نووتتلا عمن تلشناو ماق

تم راجت ينأدقو مالُعىدنع كلو ةىفالو اذ_هىف ةفصلا ىلا ل سالو دش : اءاشدإو
 نيهراق

 0 مسالا سعب نوكيتأ ىلا ليبسالو رح الاولو الا ةفصني_هراق لعجت نأ عسطتسّنال كن“ ال

 1 1 ىلا ل دسالهت ا كلا قت عر عمنا امةلزتعراص كل ذك ناك انف اعفرهصعنو |

 "١ا١ا'| و و و 7 و : 3

 ا تتأدقو هللاد_.عىد؛:علاق هن 5 امصن لعش كا: فصول لم سال هنأ 5 اذه فصو

 3ك ارشلل اذهدع با فدشنآو *

 ١ مهندلاىوق ندعسال

 رز ”الادقاعمنومسطلاو * كرتمعم لكينيلزانلا

 / ىعمنم ا ام سسا اولءفاارامضا لمامهل خو فوصوملا نمنيممطلاونيلزانلا عطقلامهم دبمشتسا

 0 0 هتداعا نمكلذ ىنغأفامهريسفتن ناتسملامدقتدقو باملاق4_::.ام ىلع فصولانودحدملا



 (”49) ظ 00

 ىدنعىفةلاحالا نماورف رذو لرتعم لك نيلزانلا ىلعنابصتنين يهرافلا لعج نهيان أب[

 نآز 0 8 لحرامئاقاهيفمملوقفهسلااو رفاكبصنلا ىلا ةي راحت ارمدلغأ| ا

 ناعت ارلااهل دف :وةفانهذهكلوقكلذو نيفلتغلاقصوزوسالكةفرعلاو: ةركتلا فس ا

 اهبل عيتنأ عبط الوةقانالو صفة فص نانو كيال اع ران“ الزاعاذسمف | ا

 امهفافلتخا اذانيعف رلاوأ نيرا نأ للشام ءزو للفت الوقاذ هو هف ةفرعماهّضعب وركن |

 نيرا عودنا ني ركرحآرادلا فو لج راذ» كاوق كلذو عفرلاو رجا ةةزنع | ٍ

 0 1| لاةفامار 1 'اند_:عنيناسنإن الاذه هلوقبهصقو دحاوهج ونماعفت ريوامهنأل | ظ
١ 

 اما تل و ًالاربابفرخأ الا لمْ وفاتخم | ا

 فورح نم يسب رح الا لرش ها رت الاهبلا فاضملاو حا ومس زينب اىوَخأ نأ الا[

 اذهَن "د مالكا ىو رفا ذه كلذ لنمو َلوالا مسالاّراهف كارمثالا |

 زوحالو ننال ونوه الاهم صءالشتلاو دار كلا ترن ”لاذ لم ةفرعملا ف | ظ

 هللعٌةفصلاىرتالاممو هلارعإف سامة صان سوسو نمرخ الاغسو كن

 قءعصتتوأ ءادنالا لع هعفرتشا الاَنر1اصلا لا ا كاوأ ل وتدقو كاوحأن انهو 1

 امش ىلع عفرلا لاقفامهسفنأ وأى اتأو ديزي ترص نعل _.لذناٌتلأسو ميظعتلاو جدلا

 لحراذهلوقتو هيحدمعا# سنا هن“ اله مف حدمالوامينعأ ىلع سصنلاو انها ْ

 امهودحاوهح و نماعقير امن التاكبالا كوخأ كاذو هتلادمعاذهو تاتلطتم#[ هاو[

 نيلعفباعفتراام مال ناكاضلا كو أ ىضموهتتا دعى لطناو نيأدتبم ىلعنايتفي ناعما ا

 ديزاذ_هو هللا دبع َنمزومال هنأ ل-ءاو 5 نابلطلانال_جراوُرعمدقو كلو بهذو ْ

 نم طا نأزوعالوهتملءو هنآ نم ىلعال ىف ننال ال تدصأ وأ ٌتعفر نيك اصلا نيلح .رلا

 ْ هتلعدق نم اغسل فاوتدحا اوةازغع مهل مقلع المولع

 كنأشامكالوقكلذو 4 ه ءلودلاو لول اف رال الي صتنيامياناذ_ه جا

 امي كنأشام كلوقبسصّتناو هبفراصدقّلا-اذهف اما كي الاموامئاكديز نش امواَئاف

 همفو ىلاعت هلئاءاشن |هعضوم ىفا ذهني منو ءانقامامئاتهقابعا ذهكلوق فاما بص ََ
 95-2 الس سد

 اذنمكاذ ل ثمو هس ع كال كلامو كنا ناه تقل

 معز و هلوق)

 نيرخانأ لملللا

 افلتخااذا نعفرلاوأ

 فالتخا دمعسوتأ لاف (ملا

 نم عمعني رج لاو نيعفرلا
 ةفصلان ال نتفصلا عج

 بارعالا ف فوصوملا عن“

 لصاخلا بارعالاثوكمف

 هفصلاىفو فوصوملا ىف

 لعىذلا ل_هاعلااةاعتم

 عممبوأسف فوصوملا ف
 اتلعف داو طفل ناتغدلا

 وأ نيمدقتملا نى-ءوفرإل
 ظفل راص نيرو رسحملا

 اةاعمدحاووهو نّتفصلا

 0كلذلف نيراجوأ نيعفارب

 رادلاقول>ر اذه رص

 لاطأو ناميركرخ

 هلهثم الا ناد 3

 قاربسلا رلظا



 اذ نم هلوف)

 (لا تانلا امئاق ٠
 هريخ اذو ادتمنم

 مدقم رخ نموأ دتماذوأ

 ىلاع توصنم اهماقو

 ادهش لماغلاولانملا
 لأس هن اكة راشالا ىتسنعع

 همامق قرحء اما

0 
 قاريس هذا

 ةيقر

 اة ل ١ (”؟م)

 ةلزتمقهبف لماعل اّمأو ديرب ىملا اذه بانلاب غاقوهيىذلا اذّرَمىأل املا ىلع بابلاءاماق ظ

 اذن ممهاوفاَمأو يع .وةغمرادلان راكلذكو مالا دفان ل ةةلهتادمع اذه

 ْ نايتسادق اسنان 2 ارش نأد درت ل كد خو .ريحوه ىذا اذنم هلوقىلبع 0 ل راخ

 ىلا تأمن اف كم لف و غىذلا اذ نم تدرأ كذكلو َ لت لود 1ا لع ضنك

 امئاقاذ ٌنستلقاك كانماري_خّتدصن هكل#ت نأ تدرأف 1 ت ردمكانا

 بصتك هيصنواهبَكلَّصَقدةلاعىف راصد_ةىذلا اذهنع كلأسأن أدب رأاعا تاق اك

 1 اًمئاقك شام

 ؤ تئشناو لو“الا ىلءىرخ ص هت تْئشناو 6حدملاو يظعتلا ف بسنتيامبااذه ف

 ظ ولو كلا لهأ تكلم دلاله تحل ررقد د هه ا كلون كدو هن اداة حطت

 0 (طيس) لطخ الا لاقأك انسح ناكهّعفرف هنأدترا

 7 رك دل ساب موذجاوتلاىدنأ *« اذانينموملاريسمًاًءادف ىسفن

 ٌرطْلاَن قست هللا ُهَقلَخ « هرئاطنوعملاو رمَعلا سالت

 ا دلال هأ نوإ 000 ا واجد اع برتلا يكف نايدفسلا نذر

 00 تنم سنن تست تشان او تر تشن .هل ها هد 1اكلذكو وهدبجلاو |

 المكر ْ لهل ملاقاك
 ورع س 5س تس قم © سس

 ماع ذل هل , مهوانلاو-أ د] ةطدش رك طمخحدقاو

- 1 : 

 لّدمو ةس رعاهنأ معزف سواء ثلا فنيلاعلا تره هس لوقب ف رعلا ضءانعسو

 م هو اة م اا فدا تاهو و أوو ا ةوو د 0 "1 2

 لزن امو كلا ل زن انج نونموب تونمولاومهنم اعلا فتوكسارلا نكل لجو رع هنلالوذكلذ

 لطخ اللجدملاو مظعتلا ىلعتىصتخنامبا اذههتجرت با ىفدشنأو *
 رك دلساموذحاونلاىدبأ * اذا نيئمؤملاريسعمأءادفىسفن
 رطااه قستسيدتا ةفيلخ * هرئاطوملاؤرمغلاضئاخلا

 ا ىلا اذه ىلء همصنولو ءانثل اوجدملا نعم نمدصقا لس زمؤا اريمأ هلوفن مهدهدامو ضئاخلا مطقفدهاشلا

ان ويلا فصووناو رم نيثإملا دامعحدم « زاجل تعنلاولدملا للعرحولو م نا
 هتدشلذجاونلاءادا

 ا دن ربا اوزظنملاة ركل لسابلاو هدشلا هقصون هغلابءار 5 دهلعحو هذخاؤودشف مكن لا اكف هت اسد

 هلعحو لو الانماهلصأو حلا ىهوةرغ مج نوكيا زوعو راثكلاءاملارمغااو ب رح امانأن ءامو

 1 د اب 0 خدعلو دع ا 17 2 نمتثلاوهريخ ةرثكلرا 0

 »و

 6 ؛



)*59( 

/ 
0 

 رخل آو ةادسغلا م 2 ممل رقة قل ا

 0 ًالادسفاعمتوبيطلاو 2 لكب نيازانلا
2 

 00 يتلا ايت بالواةاقا امون ننزل نابل عرف ا

 ء--9 5
 1 لاو انآ اونا دس

 ذآ

 تيسر لو "الا مسالا ىلعهلك اذ- مات آتنشداو يلظعتوم-هلحدمنيسيطلانأ ا

 طايخ نبال ب املا فدشنأو * اهريسفتب ت مدقو نيةدمل اىبوقندعببالقنرخلالوقو |

 اهواغرمأتءاطأاريغالا * مهديسرمأ اوعاطأ موقلكو :

 اهيلخترادز_ ل نولئاقلاو * ادحأ اونعظب املو نينعاظلا ا

 هلعغلادا ارأولو ملا نعم نمدصقاملاد نس مرامضا ىلع نيلئاقلا عفرو لءةراممضا نينعاظلا بصن قدهاشلا ا

 اهوفمىععاجم واغو ماع ىنن نمةل بقرمخو هلمقىدلا فلوقلاكهيفلوقلاو امعن هل قام ىلعارح“ ال فصولاو ْ 5

 ىواغلادب رنازو و بصنمىأ بصان مهاولاتاك ل عفلا لعمر مو بسنلاىعمنمداو اا لعاق ل عماتسق ]|
 مملقل مهودع نمنوفاخ ىأ ادحأ اونعظبا لو نينءاظلا لوقو هديطمىوغأ د قف عيطأ اذا نال 2 كا 1

 مرادنءاونعظاذا ىأاهيل راد ناهلوقو مهتمانوخراد نعنعظمفمهودعمهنم فاعالونونعظف مهلذو ظ

 لئابقلاعيمجنممهفولنمهدعب اهل نماوفرعي
 م عم ج 1
 (لوا وبس - م©) 0000000 8

 : لوم نوتْؤملاامَأَ ادمح ناك اعفرهلكناكولف اك لاَنوْماوةالّصلا نيمو

 أ باتكلا وةكئالتلاورخ" الا مولاو هان مآ نمربلا نكلو ىلا عت لاقو ءادتبالا ىلع 1

 | فوّييلئاشلاو لبس َنئاوَيك ان وابا لا ىو هس لعل َقآ اننا َ

 : ءارضلاو ءاسأبلا فني رباصلاو ودعا مهدهب توات لاق رة مادبا :

 أ ءادتالا لعتعف رف هن أد اولو اد ناك مالكلا لأ ىلعنب رباصلاعفر ولو سأليسَو |

 1 لوقرع-كلان هبصخاا اذهريظنو ا هوقفتأدتااك اديجنأك

 | نيراصلاو لثماذهف نيببطلاو لرتعم لكينولزانلا لوتسسبرولان مت ْ

 ٍْ دو ءاذهَنأالانييطلا ب صئكه مصنف نلئاسقلاو نونعاظلا لو. نم برعلا نءو

 ْ كذلك امهببسشأامو نينبلا نيد فزت اجاذه لك ءادسنإلا لعاتوف صناكفاعيجمئادثبا ْ 1 ش

 نيمقملاو هلوق)

 ) ملاةالصلا

 ناه-ونيمقلا بارعاىف

 انوصنم نوكب نأ امهدحأ

 نأ رخ الاوحدلا ىلع

 ىلع فطءلانارورعن وكي ْ

 ْن اوقدصا ومانعمت وكمفام

 هل ل
 مهنبدبو مس هاذع ىأ

 ادم ةاك زلا نون وملاو ١

 فطغع وأ 0

 نسةءارلا ىلع

 قارتس ها



 (”ه-)

 00 و ايصنثيبلا اذهد شن ةَمْرلااذ عممهنأ ىسع معزو عساو

 برتخلاو بث ا ون لقتسم ىلع 0 ام رح نال عنب سنا دعا

 0 نملاحلك ىلع *« اهلا اياضغ تنك اذا اهاخأ

 ' 00م هاو مالو سانلا تك نأ درت لكن أ ىلع اذهيصننأ لياخلام عز

 1 ْش كاذلهأرك ذا لاكن كن 5 لعل ا لعمل :وامظعت رك تاج تاع م كاتم اولعدق

 هنأال اذكلعفت نال ىنءانإ هلوقيهسئاذهو هراهظإلمعتسالل_هفهنكلو َنيِمملارك ذاو 1 ا ا ىو ا اا

 ىرعاذهنأالا ءاهتباواراخفا كاذركذهنكلاو نالف ىتب نمهنأ ىرديالٌنَمريسذتن اديرال

 لوفةركشلا فبايلا اذهنمو ءاد_ثلا بان دبا قاسم هلتاءاش نإ ءارسو ءاددلا فرح ىلع
 5 ه < - <89 ه9 5 هَ -- 9

 ىلاعسلا لئمعسضا ص اثعشو دب ىلبسضعةوسىلاىدأيو ذئاعى أن بدممأ
 2 هى 5و ع 1 5 5 1 هر 2 1 7 ع

 اعيفشت كلذ رك هنكلو تعش نمنأ لعن مهد:ءّن درعص ل طعون ىلا لاك ثبحمن 1

 هراهظإل معتثالز_عفاذ هت أالإائهشن هرك ذأو لاك هن كل لكنالاو اهي وشنو نهل

قك يحاصو كيخأديزب ترص لوفت كنأ آساو مدعزو ةقصلا ىلعّتررحتئشناو
 ا : لو

 "تلد راجل 0 35 ا تاديلم اند زحارلا

 تلذكو ب رعلا نمءانعمسٌكلذك

 تايلا فد شناو +
 تك رخو تاون ل ةتسم لخ ني اه .رح ناليعن:سدقتا دق

 تءصنمولولذ نملحلكى لع * اهلامءااضغتناك اذا اهاخأ

 0 زامل لقتسملان هل وا علال مروا حدملا لعاهاخأ بصن ه_فدهاشلا

 ىأن ةيمأ تدب. دعيبدشنأو يي دئادثل !نمهملع املا هك ار عفتراىأ اهلام“هلوقو لماع ضهانلا

 ٍْ - ىكاعسلالثم عيضا ضاثعشو * للطع وسن ا ىوأب و ىلذهلاذئاع
 70١ (|| نهرك ذولا هن اكف ث ءش نونأ مع لطع ةوسن لاقامل هن الل عراه اراثعشو هلوقبصن ىلع هدهشتسا .
 ”ا١]| دقو منلاوحدملا ىفهيلعباملاىرام ىلعهرك ذ نع ىنغأة هيلع ددق ءايقامن الرهظبال لف هنأال اع

 بابلافدشنأو * هريسفتبتدبلامدقت
 تبستكملالالحورالالكش * بقنلاتاصلماهتم نيعأب

 زامل جدملا نعم نمهبفامل عفرو أب صنف عطقولو اتعن هلءقام لع بسك !لال> وراحت لك. ىرح فدهاشلا
 || امم نهى اراجخلا ل كش اوقونيعل ىلع عق ةرلا قرخوأ نيعل نرخ ىهو ة#قن عمج بقنلاوىراوح فصو *
 1| اهرانلك اشن ىأراجنلا لكشىور و هش لوال اوالبا فصو هنا بقدقو تسكلالحو ةرادضلا لص

 : نوللاولص جال اراخااوهممشتو



 0 د ا
 ( طبسدا) ْ ىانتناداب رش تاملاق |

1 

 و «#©ثه دى ىدد

 سارقو ماررتوملا 000 * دوم ةالارعبال ان 0 ا ظ

 نئامع' لسا قرود دبص ل« لاح رلاٌنادحأ ع ريصلا ىمححت '

 (ليوط) لافأك ءادتنالا ىلع هله تش ةشئاو 1

 امو أس ردو مه نإ ةماغرتضو 3 هناكم ميلع قال سانلا 1
0 

 ظ حجانراماو نيد الاى لعّيكو ٠ مهتالسناك ءادعأالا تك اذا رع آلاف |

 ٍ ميظعتلا همزوك عضوم لك سل هنأ لعاو امهالاق ندير عاشلا نمامهانءمسلذك 1 ا

 ا راويلاوأبابثلا َّبحاصلبخأ هقادب عب تررعتلقول هيلع ننسي ة فصلت الو |

 أ ميظعتلا هيف نسكالىذلا عضولامأو هبمّتشبالو سانلاد:عّلج راب ميامماذهنكيل |
 ْ ةيبنلا مظعناك هسمظعت ميظعتلابفورعمالو سانا عبس دين 1 ظ

 ٠ْ نيمعطملا تاق نيهلاصلاماركتلا كموقب ترص تلقناف ملاصلاهقتادبعب ترم كلوقكلذو ١

 ظ مهن اكمهلعنأ هلزاحو كلذ ممم فرغدق نمل: ءاوراص م هغصواذا هنألزاج لنا ف

 تب وذو الليقوىعانملادلب وخنكلامتاملافدشناو *
 سارفوماز رتوملاةموحف * دسحوذ مان الازعبال ىلا

 سامه لبللا ىرتخو ديص * هللاحرلا نادح أ هعرصلا ىمح

 أ دانا فعقوو ادسأ صو هب زاح بصنولو ميظعتلا نعم نماهفام عماهلمقام ل عتافصل !ىرح هيفدهاشلا
 : لعوا !افصو نموهفدمحوذامآو كراملادس" لاهو رت وسلا ودسسون رف ”الاثربلا

 وهوءاح ا فب ىورو ضيحو ةضيح و عيضو ةعيضآ بد د ريغ عممج وهو ةدمح | مدح اون ررق قءوسن هدمحو

 ىاتعأ االاقدب ىدلاسارفلاو هع ءصاذا همر رلاقبعارصلامازرلاو هعمجتوملاهموحو ديح ةلاردصم

 || نعةعطقتمةلمر ةعرصلاو هيف نوك ىذلا هعضومةعرصلاذارأو اهقتغود شب الدس لاهل دلما

 ف ا دحاودعبادحاولارلاداطصي ىأدحاو نعم قدحأودحأ عم نادجأو لمرلا مظعم
 طلغلا هبف عقوىدلا تدسل امامتو ئُمهنموك الرهدلا نأ ىتعملاو هالمسولا وول

 ّس ٠ الاونايظلا ه ردبعشع 2 ديحوذمانأ الازعب ال ىاب

 تاملاقدشنأ و * نامدقتملاناةيملاتاسإ ابهدعب و

 اءةوأب رحلامهناةماةرنوو * هناكممهملع ق خيال ساننلا ىتق
 ناكل حدملا نعم نمهيفاملتصن ولوةماةرضوهوو رئدقتلاوءادتبالا لعإ+وةماعربضو هلوقهبفدهاشلا

 بالا فدشنأو * همادقإ وهنأرحف لحرلا هه هيشدس الاءاممأن مةمارضلاو انسح

 جيانراجاو ند الا ءىالكو * مهتالخ ناكءاذع“ الاّولاذا

 ةمواقم: نب ةفحضت الا دو دا ال را وءادتبالاو مطقلا ل هعفرو بلكو هاوقديفدهاشلا



 (؟ه9)

 . ل نوكت مالكلا نمو لكسلو هنرحآك هرحأو ب رعلا تنسكش|امن_بحكساؤ اولعدق

 "|| ناكو زج لةمظعلاديزتديزا 4| تاقول َنيقواخلا نمدريخغا نوك, لجو ّزع هنلامظعت

 ١" ترم لافاك مهفرعدسقهن اكسطاخلا تاعحاذاماركللا كموقٌترصزويدسقو امظع

 ناو هزل هذه هي ذهكاذكف هيملكت ل ناو وه نما لاق نمءلزنم مدي ز لج رب

 | مهفرعت ل ناك ل هةوفق)

 سافل زىنات أكاوق كلذو * هبشأامو مظعتلاى رح مشل نماك رع امباناذه 3 مالكلانمْئشلك
 ظ 0 “4

 000 تامل كاز كشكل رون عفو ل (حاامظعت نيكد
 ْ انهار قمهضعب نأ انغلب و كاز. هقشهنكلو هركشت امس ةرعدالو 29 رك نأدرب[ثيمجلا 0 ل حس دسسا لاك

 2١ || ةلاجرك ذآ لاهمن اك هنكلوترمللاربخة اجلا لمجكلا بدَلسةَلاَسنَآضاوابص:قرحللا ||| ىف ينعم عامتج ىلا

 (رفاو) 2 كاعّشلاةورعلامو هزاهظإلمعتسنالالعفناك ناواهلاس بطخلا نوكي نأ امهدحأ مظعملا
 26 حدم هيمفدت مظعىدلا

 ١ دوزوبذكن مهتاّدادع « .ىوفّتكت غلا ِكوَقَس

 اي طر ْ ةغدانلا لاق و نيطاخلادنءّرقّتسا دق: ئشمهمشامعا

 نآرخ الاوة_هفروءاشثو

 هفرعدق مظعمانوكب

 .عراقأ الا عالط تفطتدقا * نيب ىلع 1 :رمعامو 1 هرم اعهدنءرهشو بطاخلا

 3 عداجت ن نم يجدد دورف وجو »* اهريغلواحأال فوع عراق مالك نم 0
 0 دنع هنررقتبام ملكتملا

 ١ ظ نكيل 4و روطأويشال فنا رمظتءاد بالا ىلعاعيج نيتببلا تعقر تئشن اكنأ سنو مع :رو حدم لاح بطانخلا

 ظ محصن روك ذملا ففي رشتو
 برات الاوراحلا منعو الللاةدحاو ىهوسشحلا نمةمطرلا ةالخلاو م

 ا رتليؤدشنأو * هتاذآوهعئمو هل2 ىف عانلاب ك6 هلع مهاذأو

 مظعتلا اهدعب دروب نأ

 هرك ذام ىنعمادهو

 1 روزوبذكنمدثلاةادع * ىنوفنكت نر اقوقس 0 2 1ْ 00 امر راسا | ل امششسل
 نمالاك امفصو * هلبقمدقتاهف لوقلاكهيفلوقل اوزاحل عفرولو 'تسشلا لعتادءا!بصن هبقد ةاشلا د

 هيرصتخاريخهلوءدنعةيدس تناكوانهت ا دافمىلا مه احأ ى حرم اءوقسو هيلعاول اجا ننح هنأ عا موق لعف

 ااذهدعتو ودعلا دع وهوذاعةادعلادحاووءرخ ودى بحاول اىسنتاهن الرمل اوهو ىسنلىفوقس كور و

 ريقفالو كيدلام نفع د  ليلءادفدعب تسل اولقو

 قاس دلاةغاملاب املا قدشنأو *
 عرات الا لعالطبتقطندتل * نام لعىر ماموىرمس

 !إ عدانكحت نم ىتدتدورق هوحو * اههريغلواحأ ال ف ةوءعراق"

 عن منغ ىف» نموهو عسب رقى ن نءاموقاضم * زال عفرف عطقولو مدل ىلع هيصنودورق» هود وأ اوقؤدهاذشلا

 مثالا اذهم ىم«مهوأاعنرقن العزات“ الامهام“و ةلريغتىحنامنلا ىلا هءاوشودقاوناكو ةائمديز ندعس
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 0 56 0 الاىلاءانب" ناسا علاوي حرت اةسيس يع دل درعو



 (مو8)

 (ليوط) كلذ لثمو اعقرالإ دعبام 7
 رئانر يس غهنأ هددمحو 3 هتاويو كلامى سبع كه

 رششاع ةلوةسم اهيقف سم ىلع 0# 0 نيمو اكردصح ْ

 )م ارم نمفورعملح رثرعشلا اذهو) ايصنتيلا نهدي ناكورعاأ نأ اوعذ زو "

 رخل اتاودنمف ويفر

 رق 00 الا لع الا
 ) لماك) د شنب قدزر فلا عمم هنأ س .ةول معز و مالا ىلع فصلهم ااو ٍإ ظ

 ىراشع ىلع ٌتلحدق ءاعُذَو 4 ةلاخورب راك دعم كح 0

 راكد ال امداوَقلةراطق # اهلحر ل ١

 ىحمو م نب مسمى او تاهل ناقة اوت ا

 باملافدشنآو 4 ند ل ا "هلا 'مطقوهو حنخناهاصاوتاشلاةاس ل 1

 رئاثرغهنأ منعت هيننخ و 3 هنارح وكلام ىيعرت ىف

 سئاعتلهتسما مقفرع ىلع * تاك نيماوتلا م اكرصضح ظ
 ميتلانال> رفصو *َ زاحل لعفراما, ملا لعب صنولوءادتبالاو ءطقلا ىلعرصضح عقرهفدهاشلا ا 1

 9 طاءنارحلاو راثلا باط كرب شحل اهيهاقرل انوكسلاو َ ٠

 اهلقثلامقف م ىلع تأ اكوتفاهد الو تم راق اذا نيم ًاوتبلماخلاك نطمل امظعىفهلعح و اهنطب مظعلوحاضح : | :

 كلذ ناكشاهتدعىعتدازا.مأدبراهلمحنمرشاعلارهشلار اعلا دارأو هل مملا ىهو قلطللاهتوصتصفرو | :
 ع - لوك اذهدض ,راثلابلاطنوفصب مهواهلمل مدتعأ 1

 .:حولملاالا راو الاتلطنالو * اسننمدت نان تاناكشار | 0 0 0١
 ءارسلا درا تورس اان صانضلا لإ زهلاو هوا

 رفا تاوذ نماف #ج ويسمع ىنزب نم عبق 0 0
 رمقلا وسضؤ هع « الءالسش”الالك الا |

 مهنا: هففصوفالج راسم ' ع زاحل عطقل ىلع عقرولو مدقتاو مذا لعهمصنوءالش الا لك الاهلوق فدهاشلا ا
 تانوصا !تارتتسملاءاسنلارمكناتاوذو .حوبقلاءءاسنلا نمءاضرينمىعاعدو. رفسلا نءدوعقلاو
 رفس ىف ىرسس نم سدلهن الهيلا الىأر مقل اء ويضل فح ال هلوقو مدللا نماهياءاعءاضعأ الاءالأالاو ||

 قدزر فلا تامل فدشنأو » همهنل هلزحالاموراذقالا لك ًايئأ نع مدوهوءالسالاىوربو 1

 ىراشع لع تتلحدق ءامدف * ةلاخو ريزحانكا ةعمك 0
 زاك, الا مفاوسقل ةراطف * اهلحرب ل يصفلاذةتةراغش

 هلتايعارربرحءاسن نأ ف صو * مدقثاك زاخ ادتبالا لع عقرواوتشلا لعتاطفوةراغش بصتقدهاشلا ٠

 ا
 ا

 | لعءاربأوءادتاولو كناماهء دخت مرا كلك كرس" ا



 "ه9

 1 ) 0 ظ لاقو ا 0 الا

 روشان ردح اهقر طتآَقت 5 0 ئ

 ) طمسل) 0 تدان" نب ناسح لوفاعأ او دورق هوحوةلزئئاذهف

 م و 2 و <-و 5-2105 5-0

 رهاستلاماأ غب 5 مظعن ام

 اذكفمسهماسجأا تأ لاقت اكفاهرع همست ,ومعاغصدةعي نأدا اراهزكل لوامشوزعع نأ درر لق ْ

 نآزودقو 0 لا وال ملذتا لاق و اذكف مهمالحأامأ وا

 1 لاوو كاٌثرك ذامم أ شالواّمذالواحدمدي ربالو لعفلا ىنعم ىبعة غصن اك ام بص ا

 و 82 0 5 - صمصو ه هس ر)د< راك<

 سصخوهو ردا اهمش اوع *« امص #ىئازرلار رود ىف ارغامو

 7 || ءاسثعاهتدحاوجاتنلادعب مسالا امملع قد مترهشأ ةريشعاهل نماهملغ أ ىلا قونلا ىهو هرا شع هيلع نيل
 ١ 0 لو.بلهلحر عفراذاب لكل ارغشلاهت, بلح ادنععاضرلا نم هعنمل ليصفلاةب راضاهلجر مفرتىتلا ةراغشلاو

 | وهورطفا!بلحت ىتااةراطفلاو كالهلا ىلع ت فرشأ ىتحان رض تك-خ ىلا ةذوقوملاوبرضلا-شاذقولاو
 تعتت ىتلاراكم الاو همظعل ف كلا, هياعضبقي نا فضل اودرخصل عباصالا فارطأب ف اذن العض مقل
 اغاو. ازاغواعاستامداوتاهلك اهامسف نارخ آو نامداف ةعر ا ىهوا هفالخأ اهمداوقو ركام دحاو نطن لوأ

 ١ تايلافدشنأو * همعصأ هن ”البلملا نمدرضلا اذهءاهفصو

 ا ا دوادونأ * هيلع عم هتاقيلط

 ْ روقصلارذح اهفرطب لقت * ءامتنب ىيعجاحلاالو

 : را كفا وع ناكل ف صو 0 ن1 ع ورا ل اه و م هيفدعلللا

 . امهل هميلقت دنع هينيع لعسف نينفحلا ق قاست عم سلا جاتحا فصوو هقلطيف هسدح نم هيلعن ءنا نود هسفن

 : 00000 سئانرظا عوز 0 ءاملاريط نم داصنام ىهو ضل وارذح

 أ ثياثن ناسحلباملافدشنأو * هنماردح

 ريخاملا توما زم تاووع ** مكرح زر مالحأ الأ بكن ب راح

 ريفاصعا !مالح ا ولاغملا مسح * مظعنمولوط نمموفلانسأب ال

 ديلا ملا ىلادضقل انودوهل وجر يسفت نمدارأ انملإدّيمرامض اىلع مالح“ دلاوملا مروا ىلا

 زاخل مدقت اك لعفرامضا.هسصنق ملا ههيدصقولو ريفاصما مالح مهمال> او لاغنلا ماسح مهما س>أ
 11 لا وموفوجأ عم فوحلاو ةاحاهممهنمب تن ون اسلا طهر موا نترك اى اعف *
 لاقاك ةرورض عمم ادب وهو محلا درفآو فيعشل اوهور وذم عججريخامللاو

 باملافدشنأو * هعاوتمدقع:دقو * انيصمدقو مظم مك ةل>ىف 7

 يصح هور اهتاوع * انصح ىازرلاز وحىنرغامو



 (؟هه)

 نكملو مسالك الو ةفص لك نوك,الو ءوف و سئابلاو نيكسملاب نوكبمجرتلاو ا ادخن 1 ا

 (زجد) لاقو نيخأ تير لدبك سو ْ
 تا لاب

 1 قابلا مانت أ هنأ" الف * اسناوك ىرقره تصف

 لافاكنيكسللا هبت ررع لاق ءاشناو تنأئاب دوه يكمل ئد_تبعلوقياكود يكس َ
3 25 7 2 1 

 »* تانضأا ف شكت اياز 3-5

 ' ٍر 5 0 . ع د َ 5 اك 7 مو تب 34 007-2 3 «ل* 66 32

 || ههترملوقءؤسنوامأو رثكرعشلافاذ_هو هّتمقلهللاد ءءدارأ اذاهللادعهّستلةلزخءاإ|
 1| ه 1 5 2 ا : 8 3 ١ ١ 9 ًُ .٠

 هلاك هن اناناس

 مذالوحدملحرلا مارك ذ ف سله الوعأوهو هراهظاز و <لهةراعضا نصع بصن هيفدهاشلا
 لب الا نمكهفلتعمل اك مش عملا ىذا اوعل اوي نيورمت ىنب نم مازرو ىازرلا ل>رلا مم ءانص#و هملعب صيف

 تك ًافاهت>اه ىشعتت ىلا لك الاىأت ىلاتأراذاكأ . الاعج 6 همدشاعلا ثلا هموةيشاءاهتدحاو

 قدشنأو + فاعتىهو بلحتالاهنالبيصخوهو فيضلا عنمل فلعلااهعمجلوقي فلعللاهعجاشزو>و
 محرتلاد هانعمباملا نم لصف

 اسناملا ماننأهلتالف * اسناوكىرقرقب تحضأق ْ

 البافصو * مكفاوجلا تراك طال وع رع رتل ا ىنعم ىلع لعفرا ماب سس 'ايلأ ب صن هيفدهاشلا

 سو:كلا لصأ وةاملا بصخ عضوم ىرقرةوا مءر ىلا جاتحرم#غ4 لام عارمانف ةميشلادعب 8 1

 نيكسملا لمعتسدا# محرتلا ىف لمعتسد و جات اري_ةفلا سئاملاولباللهراعتساة ش-رلارقب و ءامظلا .

 * نايضلا ف شكي اهعانب * هنو راباملا فدشنأو #*

 ىأ هندشو رمالاةملالٌثمباسضل برضو رخفل او صا ضد خبال ىنعم ىلع لعفر امان مت بصُ ه, :هيفدهاشلا ٠

 2١ اهريغوب رحنا فدئادشلا ف شكتانب

 || لو هنمعب هفرعي نأ نمرثك أد رب مهنا الر ارطي ل _هفوهو ىنعأ ىلعهبسص: فاز لا سان نص ْ

 نم همسانأاوع زو ترعلا ءاوفأ ع نمُثيبلااذه ع مس كلذكو اًةذالواحدمالواراختفادرب

 : محرتلا نعم هيفو لدبلا ىلع نيكسملاهبّتر رع لوقي هنأ ل لخلامعزو برعلاهيمحرئاصمحَت , 7

 ا لاق هنتر ص لاقاسل هنا اك سثايلاه بتر رع َتاَمف نيهحبو نمهتعقر تشاو لل نك ا ْ

 | ناذههيفزوع هم ربا هللاه جر نعم هملعهللاٌَحبرهلو3 ىف ناك اك كك َ

 | اذهو هرم نكسملا ىلع كسملاه بتر مم توكياضيألاتو للكنالوقوهوناهجولا |

 أ ل الا هيف ل خدت والا هلع ص تأ ىتيننال هن الزوصالاذهو اًنمكس مهر سصهلوق لعّنلكسملا |

 | لعهقس ننشر اكرام راظلا هاد بعث رمز اسما ذهزاسواو ماللاوأ|

 ْ رب ًادناك ل عوهفهتلادبعب ترمه لاق اذاهنأال نكس

 اذهنمو هلوق)

 ولأ لاف (ملام> ل

 مح .ريلا بهذ كاع

 مظعتلا حاهنمريسغىلع

 مسالانأ كلذو ممشلاو

 ىذلا مسالاودبمظعت ىذلا

 بحو د3 ئه مشد

 ةيارهش وموةشملاو مدانعلل

 متشلاو ميظعتلا لق

 متاشلاوأ مظعملا رك ذبف

 عضول اوأ هنم عفرلا ةهح ىلع

 هقر وهاعا وح رخأاو هم

 ركحازلاىط نن-#و

 قروك٠ه٠هدذلا ىلع

 هانا رك ذ لاح

 اننحتو ه_لعةقر

 قفارشس عنا



 بأن اذهل وف)

 راخهن "الي صتنام

 وأ لاق (لسافو ا

 هع
 ةمسيلا ءامسأالا ن-م

 اه<لصوواهلثمو اهاصقو
 هايس الا نم مهع سدلام

 ةمهملااهطلخاغاو ةرهذملا

 هن الو امهتسهمشلا برقا
 بانلا ىف لئاسماهلعى

 لاك درمملا سامعلااب أن أ ىلع

 اهلكرامذالا تامالدع
 نيبرض ىكعم_(لاوةعيبم
 هنمو ارودم عقءامهنم

 تراصامناورمضمريغ عقبام

 وهنأ لة نم ةمهماهاك

 اهتاوأواذهو اهتاوخأو

 لصدفتالو 'يثلك ىلع عفت

 تاوملا نم ْىئدنمأمش

 هريسغو كا اودملا و

 قارشكس ها

 بصنلاوزا ىلع راو عقر ىلع علا لمحتيئيكسلا بشرم ثاذكو لمذا ىلءاشبأ 1

)555( 
 اود

 1 ولورا نأن مارا ارفهلعمولجامتا اذ ىلعوواجنيدلاَتأ اكو الع

 1 0017 ترارغف زاجىذلارامشالا ىلع وج نيكس لاهنإ لوقي هنأ ليلك معزو نسح أل عفلا

 | ىتءمهيفت الريلناو مسالا نيبالّسَقنوكنأ اذ هزاجو فيعضوهو جأ ُنكسملاوههنإ لاق

 | نكسملا كب وأسم الا ناك نيكس! !ىتلفاذاف نوهاذاسمءانإىرح هير ىذلا نوصنا ا

 ١ ْ .نمىرديالن وك نأ روك الفكَسفنوأ تطال تدنعاذا كن“ الّلدسلا نك الف ٌتررغ

 آل هكر اتش ناو امعانب كلوق لعهمصنتكنكلو ىئاغ نع ند تل كلن المت

 || ناظفللا فام اك داو ىنعملا او نيهجول اني ذه ىلعىرك ىنعملا اذهف هلبقام هيلع ٌتعفرام

 ا ْ 3 رب يرام ضإ ىلع محرتلا نمش عفرت سيل هنأ معزف سنوداممأو 0 اوىنعلاوةريثك 1 شأ ف

 أ نا انيكسملا لاف ىلا سلاف ناو لعفلا ىلع هلم نيكسملاالإادبأ لة, هتبرض لاق ناهنكلو

 1 ىلع

 1 قت اهغأ ناوي لوقرهو ألخ نسف ذاع رلانأمءزب ,وبصتلا

 ١ | ءامس"الاو م ةم.ملاءاعسأالا نمدإبق ةوهام ىلع ىن ا فورعللر يشهد "ال يصمت امبااذهو

 | ىهووشو َكِوُوَكدتو َكنانوكلتوكناذو كاذو ءالوهو ناناهوءذهون اذهو اًدهةمهملا

 ا ْ ريغ ءام“ "الا ىلع ملا فو درعا يتسم الب صتنيامو ءاسم- الاهذههمثأامو نهر مهوامهو

 ا ا َنيقلطنمكنوةءالؤهو اقلطنم قاد بعاذ_هكاوقف ةمّرملا ءامس“الا ىلعئبللا امأف ةمّجملا

 1 1 هللا دمعوهو هدعبأم هيلع ندم انا اذهف افو ردات ادصاذهو ايهاذهتادع كاذو

 5 2 ىءدوو 2و هوو 1

 |١ هملعىنملاو دسم دشسملاف هلقام ىلع دب وأ _ءاع دب ىتحامالك اذ_هنوكما نك لو

 || هيلارطنأتاقالن كف هله نأ ثنتط كال هللا دب عهسفرعت تدي رئالا ةلطنم هاهسبنت 1 ا 50 ْ ء 0 ع 5 3 5

 0 .لعشلاو 0 ارنعد لاحاك منا هو قلطئ منيب لاو هللا _.عاهبف راصد: ل لطساعاطم

 | تةلزئع اذو ًانهثلذكت الاح بكار لاراصو هلتادبعاءاح راصايك ار هئادا.ع ءاح تلق ندح

 الا 0 را كاذت لفاذاكنأالإ ا هه



 (* هال) ('

 كن "كف هحت هنأ تفنظو ل هك ناك اناسناتطاشلل ترك ذكنأكلذو الاس فور كلارا

 ٌديزاذهتاقنيسحالا ٌقلطنملاناك اك الاس ٌفورعملاراصف افورعمهّسرلا وأ بتناتلق |

 رك ذتأزو حالو نير اقنع طيز دوت دلال اقلطنم | 1

 ريغناك قالطنالاانه 00 د وافدكؤ ب وف قرد ل قو ةورعملاهمشأامالإ عضوملا ادهىفأ ا

 قاد سلو كسالا اقورعت كة هدو دالو دب زمْنأ عضو القالظنالات“ ال 0 ا 1

 يهكالذكو 'ىتضاط 1 خواماذن ال امواعمو ايو -ملاوهكاذكو قلطنم ظ 0

 (طع ةراحنبالاق لونا شرار |
 راع نم سامالا َ :رادب لهو : ىبسناهياقو رعمد :رادئاانأ

 سلاذ_هَنأ آلاهفرعآف هللا__ءاذهلوقت هيفي وهتازعهيحاوصواذ_هنوكيدقو | ١

 هللادءانأو هللاد-.ع :وهلوقتدقو كترض<ًامسسش فّرعت نأ تدرأكنكلو رض ة مال

 ناك مناك ى-ءكغلس ناك ا نعوفرعت تنك افرع ىأ اًدسعوموأ ارخاف

 ل و الطب عاصم هللاد_.عوهو اداوحامع 2 هللاَد_ٍعان آل وةيفهغلبتوأاملع هدلعت

 اك ايرانشو دبعلا لك لاك هلك [لوعيق د لالا رشف مهي رل هس غنا رغم هللا دبع ىف 0

 رهظت نأ لا هناف رمضأل ةمالع ىهىتلاءامسألا ءذه نانركس و ديلا برشت

 ورعوأ ديزهنأب هفّرعتنأد رتالو ل_عرب-غةةسصوأ لعن عرس تنك اذا مسالا هدعب

 دقدنأ ىرتامفّره:لاوحالاهذهىف كن"ال ك_ةةرخصتوأر شفت لو دعوملاذاكاذكو

 ءانإ كفن رعتك اذ هراصف اديعووأ ادّدهتوُأا تريل : مزن #م بط اخ لن وأ ل

 نونوابتينيبومتلاناف نسامو هشملاامفرعتل اذهل الا ركصتاغإو هما

 هسفن نع 'لرخ نأد ارأول كةفرعمو كناوخإ نمالح رت ك ذو بارعالا اوف ةرعاذا ف لكلا

 ريض نأدارأاناهن الالا ناك اقلطنمّدي ز وهو اًقلطنمهقلادبعانألا.ةف مب هريسغ نعوأ |

 رضا ناتمال انآ وهنال ةنمستلانع تن[تدعتسا سانا الو وشل 0

 هاه عضوم ىفوأ طئاح قل ناك والح رنأالا ىنعي نمتفرعدقكنأ معاذارمضت اغا 5

 ةراد نما : هلبقأ ه ىلبع ىنرملا فورعللر بخ هن ال بصتنيام بابا ذههتمجرتباب قدشنأو ّ

 راع: نمسانلاا.ةرادن لهو 7 ىسناهظ ورعان

 لاو م علا اذمفرعدقفةرادنتاان ًالاوذا هنال هلةدق ملا لاحلاا ىلع همصنو افو رعم هلوقفدهاشلا ٠

 سدق نمنافطغ ن هلل ادبع قب نموهو عفا سمدس ًامساوهمأنادو اديك و نىسناج انو رعم

 ( لوا هيوسس - "م )

 ديزاده هلوق)

 وبأ لاق (خلا اقلطنم

 كمن ا نأع ادءعس

 ردعىلع اقلطنمد. زاذهق [

 وهانلوقف بصنلا هحو

 كلذنء_.ب واو ”رسسعمم لد َر

 اقلط:هديزوهلوةنالكنأ
 هللادمعاذه قبب مالا امأ
 بصنامأو هانرك ذدقفلا

 ه-4ه> ىل عفاف ور عمد زر روه

 ترعوةرك ذالنكوتلا
 وه تاقاذاك نأ كلذو ه
 لمدع رعت ريح د عقدي رز

 َن ركنا اوام>ن وك,ثأ

 را.حال ارهاظو الطا

 قدح م فات

 ديزوهلاق اذاقهيريخام

 كشاللاق هن اكشفاق ورعم

 كلذ قح أ لاق هن ك9 هذ
 رظناّقحًاهمف لماعلاو

 لاط؟دمةىفارعسلا
 ماقملا اذهىف



 0 0 وحام

 ةفرعملا ىف تصشأ#

 .ٍ نمهعفرو ىلط:م هللادمع

 هيوسسرك دود وأ هكعل أ

 اهنمزيهح ولاخلا دك

 هللادمع لع نأ امهدحأ

 الدءاذد أ نو-كي وقلطنم
 هحولا اذ هيف اذه نم

 | ديزاد هور دّقتو قاطئم اذ

 0 ١ هللادبعءاذه كلو فلذو 4 لا حلا قلاع فور مامما اذ د ْ ا ل 2 .٠ قلط ل 3 || ْ ١ -رلدتف ةلطسم لدر

 فوصوملاف د مديز نم 1 5 ١

 اصانمهاهدماقم

 قاره_سلا نم

 ا راح هد ب بصتشيامامأو امسح ناك ٌك_تةحاح قاسقاطذم دب زاالاعةتنا نم تاةقهسف

 1 ا 0 0 و يما 00 0 5 دو ْ

 ظ نينا ةفص نوكي ن الوداد بعل فس نوك, ألا ليسال النيقلطن مات صناغا او

 | ةوقمبش ا 0 انت ا انا 3 اهيفاو راصالاح اع الام كلذ ناك انف ْ

 01 نأ نافالطنمهاد- مءو نال_--رناذ هات تانناو نياك ةأرما عمل راذه ْ عفرز اود تالا ذأ ملا

 1 اذه كلوق ن نمىقاطض

 1 ١ ن نوقلطنمملتاذبعو راجل اهلا ناقلطنم هللاد.ع رس ان هو مهتطلخاذا |

 | دقو نيعتا اراهلسصقو ةقانهذهلوقتو قالطنالا ف سان نيبو هللاد معني كرش هنال : ٠ ١
 ٍ | نارخالاناهحولاو ىرتك
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 كت ؟ترك ذلك ديزتنأو لجرلاا د هلوقت نأ نوكي ولك يدنا نوكد م اذهأ|
 أ
|| 
 ا

 أ
 ع 05 56 ا |[

 ٍْ ل اذ_هىأدسالا اذهدب هرتتناف ثراحلاوو اذ هتاقاداو هوكئودد زلاق هرحأو ||

 ٍ هتفرعك كلذ لب نيعب هفركدقئشىلاوشت أدي ِر الو ههابشأ تف :رعدقىذلااذهوأهمماب

 ريالا دارأو مدقنج نسحب رترار ريتا فرورجلا سس شالا جن لست اس بلاس

 هدا 2 ىفل مني تيا |

١ 

ْ 
١ 
/ 
ٌ 
١ 
 أ

1 

0 
/ 

' 
1 
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 ١ ثر ع كلذ لدم و ها رم لح وظلم 0 ةف سول هنأ قءازئابنا< .

 لال اءذ_هق اهاَبحوهنأن دحلان رعبا ليلا ءْز اهواعرك هَل ١١

 اند ل روتر ال فال ثوم كاوقكو هو '

 : 1 ٌكاذو ا كادكلوف ىلع 0 ان ققورعم تل تضمن اود عسا

 ا م صاعمأ عبضلوداد جوبا ونالأدبئذسلاو مسهسو نيسصحلاو أو ةلاعُت بلعثااو 0

 ١ 3 : - 4 2 2 3 :آ 14 2 د ع و 2 - 0

 || لكف خد نابا ارغلل مهاوقكلد نمو مكن هيضلا لافت وماخو لدنع مأو لأمجوراعجو ا

 || اذهدب ىرثكن اًةلاعُت اذهوأ ثراماونأ اذ هتلقاذاهانعمو هللاديعربخ رك هريخ ىرت ءكاذ هه 1

 ْ كنأل.ق نمامدن أه هرب 0 و هو ةفرعماناكن اودي روعت هامعم سدل ُباعتلااذهودسألا أ

 ْ ايها زادهتاقاذاكن اذ ف هي متودد صادقة لة تاس ١

0 0 2 0 0 . 
_عمساب ىنعملا اذه صتخاق هنمعب اذكواذك ءهأ نمو هتءلح نم ىذلا لجرلا

 ١ ىنعملا ذه مزلي ل

 | تلفاذا كن النسب در ادرك وٌرركش نوكيدقئذلا مسالا نمجرتتلو مالكلا فدل 2

 ا 0 8 0 ١ هلمعل ١ نعت ن م فّرعمل هصتخخو عملا كلذ صل نأ دار اذاف لح روهت نيا لع ل

 كلوةو هلوف)

 ىلا ءامسال أديعدس

 فراعم هن ومدسأه رك د

 ىلا سانا مدلعا ىه

 نأالاد:هو ديزك اهر 3

 صتحد_:هو ا

 هريسغتود هنيعباصدم ْ
 لكص تت سانحالاءاممأو ٍ لف اد او سدأ يهم الافات اشصاهتا م.الاهيفثوكب كو :رعملا نم تاياذه 0

 لكو اسنجاهنم مسا ٍْ 2 و ثراحلاوأدسأ ااكلوقوغ رب خمسا هلو نوفل تاو الإ نهب ا

 عقب سف نم ص
 ىلع عقاولا منال اهملع

 قاريس هأ سنكلا



 مهن اكفءاوق)
 نا اذه اولاقاذا
 ديعسو أ لاق (حلاةرتق
 ءامشالاءذه بسقلث ناك

 ءانس ا دنا !ّتممستو

 وبس بهذم ىف فراعملا

 ضعبو مسالا ىل-ع ةلالد

 هارئالآ هصاوخو هتافسص

 ادهاولات اذا مهن كف لاق
 اد_هاولاق دقف ةرقنا

 اذك هسهأ نمل اةمحا
 ا مو لا اذكو

 ها ن سس يهدذم

 ضعبب ىقاريسس
 راصتخ ١

 ةكضللا
 27 : 5000و - ء 3 . ا

 صخخااك مسن ىنعملا اذه ص تخاف مالا اذه هلهتمآ نمدحاو لك ىذلا اذهدارأ هنكلواديز

 - 3 - 0 . 1 ع م ع 05 3

  نوكر الامسا اودارأف ةركنثوكب و لح رلاقرمصت فرصتي دس الا تألديزب انركذىذلا

 نآهمشأام ودسالا عتماسإ و ىنعملا كاذمزلر وةفرعمالا
 ْ نأدب زى-ءمداسعم 8 هل وكنا

 | اهضعب اهبنوفرعيءامسأىلا اوحاتصفساذلا عمةوقم ةتبان'ءامشأب تسلا ههشأ امو دسألا

 [ دق مهارتالأ هنوذخوهنونتقيو سانلا عمتنشنام ظفك اهالبح ظَّوتالو ضعد نم
 1 ع ا 2 ءوم هَ

 00 00 0 006 اولمإا 3[
 ١ هدو

2 

 ١ القا ذاب“ اكف تاما ع نكسر ذوخو راق كلتزمو د هوو 0 0

 1 ١ اطلاقم- كفر واخت اولاهاذاو اذكو واذك هيمأ نمىذا|ةءكااذه اولاق د قف رس نااذ

 ٍ انهاواف مع اكف بدات وأ ًااولاقاذاو ةاكلان ماذكواذك ءسعأنمىذلا برغذلا اذه

 22222223225555 ا(“ بئبّإّلالللابلبللالةاةاةلة9ةا09ابلاللاةهةوهُهململلللل 23272172ئ2لسلاا7ُ 22 2ل7ا ف 22222220021

 برضذاا اذ_هلاق 7 ىوآ نا كلذ ل#ثم و هلل أد وأب دانلا ن : مهيَّسعمسىدلات درمذلا

 ا 9 0 ل ونسب هرب وتاني ّنأ اك عا كلا وم يمر ف عاملا مهتبأروأ 4+ عقلا

 هسو 0

ا نرش ةفصن ساو فو رصمري-غىوآ 0 عب
 | | نيش ماوس رب

 اذه نمدحاو لك ىفلاقهن اك تاسقراجو صير رب وأ لوقبب رسعلا صعد و رس ما

 دي او توما ف لاق هن اكراذكح#:ر وص: ضرالا شانح أن م فرعن ىذلا برضا

 1 ا [ذه نمب ردركدر هلاك طتخاو اذكر وصب ضرالا شاسنح أن م فرست اهذه

 ظ َ | ساوتست ال فرعمىذلا نأ هك اراد الدباهف ردع :ىدلا دعم ىلعانمساب َو ورمل

 ْ | دحاولك ىلع عمي اساور سدو رضلاهذهنأالادسألا و ديزب كلذاولعفاك

 ْ م فورعم مسماد صتخا م ةركنو ةفرعمنوكرد_سالا ةلزنعةركشلاو ٌةفرعملا دمهم م

 | ىذلا مالا 1 رتو اقورسعماسمس تمل اهنكلو ثراحاونأوهو و رعود ”لاجرلا مل

 ا فلالا و هتفرعك لا و بهعتلا ادب 0 00 ف ةرعل اعلا داخل

 ا | اذهوكةم.- | الاه سووولات ع رتتأدب د اراد هنععتلاو 0 راو ماللاو

 || تاما أبد رأاك 2 و عم هيدارب نس را ناعل عماج مما ادهن 0 زا
5 

1 2 2 7 0 ٍ - ٠. 
 مسالا ىههتدنك تاكل جرلمهابف اذهل دمو هن ىعتسأو دحاو قءمديزو |

 1 ع 2حإا



)”554( 

 سرع َنباَنأ ىلع كلدبو ساو سنك لتنال لج كر دس الالم ا ْ

 هدوم ه-7 2

 ماللاو فلألا< 2 نفض ىذلاف لخنال نأ ةفرسع + رطمنباو صرب ماسو نيبح أو |
 ا

 وعب روح و نا 0 0 و عودي ز ةلزتسع اصف | أ
 | ا

 كاوق هرم ا لطالب اذه ]ساس ١

 قكلاوداقلا الاو بقل سقو قط رة فق ةسئاذ#ه كلذريظنو قلطتم نادل ا

 0 ١ نا هلوقىف دارامةقك سف قحاراةنكتوو رس نودي دوتا الاةلزنمع

 ؤ قا فاس عر: ركن مسالا نوكمال هنأ لركتيوس سيكس دهام 00 |

 0 . كي هسا 6 2 1
 تاخدامناق ىلطمم ل-> .راذ_هتلقدت اك ىلطنمدب زادهلوةتدلااذهىلعو ةفرعم ظ

 و 5 و ند 1 5 2 114 5 ا

 ناو نومانااَمأو ىلو الاانهةفرعلافهنعىحاهاو ةفرعلل عضوا إىذلا للا اذه ىلع ركنا 5 ْ

 , (طيس) ربرجلاق ءامزاكاذكوماللاو ف لالا اهلخ دتامن الةركنف ضاخت || 5 : 3 ع - |
 سا 5و عه - د - 01 0 ا

 سعانقلالْزيلا ةلوص عطتسمل « نرق ىفرلاماذا نوملل او

 (لبوط) 0 ىدنسلا ءاطعونألافو || ٠
 هم -- 2 5 - لن هءلير هع 5 3 |

 ع :رلا اهعْزفأ ءاملات ان تاقر 3 اهباف ر ن اك ارق 2

 ريرل اعئاشصا ا سالاهيفنوكبةفرم نم بااذههتت نقد شناد# ||
 نيدماسلا لاا 7 * نر ففزلاماذانومللا ناو ْش ْ

 لع مو لح ر ننا ةلزمع5 ا لهل الاف رعيلذودلاا ىف ماللاوفقل الا لاخداهيفدهأ كا

 نموه ةناالثما ذه سد هماافيضأ امىلعماللاو فل" الالوخد ىهفلاخ كل ذلفهريغو ىوانا ةلرنعاطع |

 قدشىأزلاذ اانومل تراصق» ريغ همأ تحن ىذلاليصفل اوهوذوملل !ناناال ارخقلاو رعشلافهتمواقمدارأ

 ساعنقاهدحاو دادشلا سعانقلاو هريسف همواهالوهتلوص عطتس م ىوقلاملانملزاملءملاوهونرق أ

 ىدنسلاءاطعىب الءاملا ىفدشنأو * ٠

 هتلمكهةلءونومل سا ةلزغمءامناا اولزنآ مم الماللاو فل الاىلااهتفاضاءاملاتانبفيرعتهيفدهاشلا |[
 لوطلاو فارشالا ىفاهماهرهبشو ههدشاممادفلاو ةمدقملاىهوزقلانسورلاةدودسمرمت: قدرا ف صو * |

 هليبقوىدنهاانالىو رو اهقانعأ تدصنفدعرلا تءزفاذاءاملاتاغب ىهو قءذ ارغل !باقرت ا[

 ديزلارم ذواهب قاعي قيال * ملاس_طو نعءىدنهلاانأ تس ا

 دعرللعزفتلو الاتدملاىورب و |

 ( لوا هيوسس - م4 )

 اذه ىلءودهل اوف)

 ديزاذهل لوةتدملا

 نبانأدبرب (لا قلطنم

 اعوضوم ناك ناو سرع

 دقف لص الاف فد رعتلل

 ركشاك رد ثار ودع

 ناك ناو ور عءو ددز

 اذا ةفرشم انور
 لمقم سرعنبا اذهانلق
 امهردأ نيه>و ىلع نوكمف

 ىلعسرسع نانوك نأ

 ىلع لبةم عذ 0 هفب رعت

 اذهتلقول هلع هعفرتام

 تشمدقو لمقم هللاد.ع

 هجولاو هسف عفرلاهوحو

 نبا له نأ رخآلا

 لبعمو ه كي ”هرسع

 ما ه2تدننم

 ىفاريسسس



 ةططاحلا
 9-5 5 مسد 2 هوس

 لبصتلا لع ضان لك 5 اًيمعفتاَصْقالا م اندحو فدزرفغاالافو

 .(لرط) ةعرااون لاف را مالا ااا

 لح ءامنيا سأ ارلاةة ىلع « ا انرْثلاو انأستعاثدَرو و

 ْ كلذ رعم َلعفأ نبا لك سانلا# و ىلع دأب يالا لا

 د1 :
3 0 | 

 ش ىنعب (لا لعفأن ا
 1 راوذيا ل امصن ناك ا 0 ناك ناو لعفأ نبانأ

 ماهساهساذنأ اهسا1 فرو #2 ايدل 0 دالو أ ىلع ماك ملاذا ةركس د وهذ فرصتال

 1 7-5 اظم 5 - » و ىص 7 اك 9 6 اع سعود

 مامص بدلا بايد مولاهم د تلراو اع ونوس ِ ل 0

 1 2 ل 2 1 1 3 وهوراجلا هو بقحأ

 عايص ب قح | دالوأ علاقتك |] فث"الا هيلع عدتوةركن
 كهف رعم رصف مال أ و

 قدر رفلبابلا فدشنأو * 22
 ليصفلا ىلع ضاخلانبالضفك * امقف تاضفال منان حو ترم كلودكح

 ااه *+ هلبقىذلا فلوقلاكهيفلوقل او هيلا فاضملا ف هرعتما ضاخل ا ىلعماللاو فل "الا لاخ د اهمفدها ثلا بقسحالا ناب

 1[ دا اضدأةنانك نم نءريقفو مق نم مراد, ربرححن يق ةفرضم ن«نايحامهوامةفوال ثمن قاريسس ها

 || ناو هدنعربخالو هلل ضفالاهالكو ليصفلا لع ضاخملا ناز ضفكرخ . الا عامه دحألبضف لعج ع

 | بوسفمتديلاو هب عفتني الربغصامهالكو هءلصتاامو لوم افناك امل يصفل 1 كل رم اخ

 | لنج رت وهو مراد نعلن مىدزرفل ومراد نى لش م مهوهماعأالشمنن الورب_غاوهوقدزر فلا ىلا

 همرلا ىذا بابل اىفدث كنأآو * عشاخو أل ثهناهاأ ن 6 ملا رذفاك

 ا قلحءامنباسأرلاةقىبع * اهن اك اءرئلاوفاستعا تدرو

 ا ْ قانإءلءجامم »وتو ىوكن ادصقهيدص ةيرلذا هلئمةركد هنا هلاعت ءام نا لع ولع ىحهيفدهاشلا

 ا 00 متقوف لا 0 ل هسنح

 الاعب دش,“ ءاوهلا قلل اوهبقاراط ىوتساأ 000

 ل اعل 0 50 * 0 و

 ْ ا 00 ا راسل 2 لا ا

 اذاو فشرخحلانمب رضوهوى مهلا فاكترم او لينلاك وهوىمهلا كوشافلاو اهرمضاهحال

 بطرلامدعوتابنلا مهل كلذ اهرمذ اق ءرملا نبل تيلطوهنمتعنتما قدا
 | اه الاهنو اهسافنًابدارأو

 " اهحالردقتلاوبونملا ىلع 0س اىر هلوقو م اهبااكىمهلا كوش لعحوسافن الاج راخ
3 

 ' ن الةيهنتام دحاوناردغلا يهانتلاو تترد اهسافنأ افلا ىرونارد_غا!توذأ بونح



 مك
 0 و 1 ا 1 أ |
 9 نمهتفص ىف ناكوأ هّنْمآ 5 نه ناك نهلكدل توك ءاهمل عاملا ىلا هبفنوكيامباناذ_هلا '

 كلذو ب ىاعملا نمد ترك ذاملةعماخلا هن 0 ماللاو فا الاهل ىتلا ءامستالا ظ

 أ
 1 ا

 تالا رنبا وأو ةقعصلانباكو اَريااَلكراص منامه ورعوذ.ز ل زنا لعراص تح هيلع | أ

 اذه هيلع بلغ عاركلانباو نالأرلاًنباناكن ا دحاو نا:الا 4 عراص عارك ناو ا

 ةفرعم هنريصْل' ألق نمٌهفو «هرصن 0 عصلاو معحلا نم ماللاو ف الات رخآن اف مس مالا ||

 ةهلزتعا دهس دلو ةفرعم نكمل نالأر تم قلو اذ َنالأرٌهقر :رعمَنالآر ئاراصا# ماللاو فا الانا |

: 
 ميلا ءرو 00 وطعااع ا ال 0 ا

 0 و 00 8 0 ها

 ماللاو فا الا همزلامام و دنز كركم دب رك وهف سابعو ٌثراح لاق ن مو هيلءعباعهفضو ||

 كامتلاوناردلاامأو مس تر مزلدام هزلي ىذلا ل

 وددو
 لئاك لانا هلمعل* 3 0 مماللاو قل الا مل اغافو ل اذهوقويلاَو ْ

 : نءٌقاعى م لكلاو تار ىف راح :لكملا بأ ا

 ةآرأا ردا نل زر ءانبلانأ اوربت أاودارأافافتأر ماو ءانملا نباوقرف تالا |

 نيب ولم امنيا اوقرف كارم اوديدلاو ةراخا نميز راكان اهح رد رك

 نودئندياصتخسنيءانبلا د وكيف فانتا مهؤانبو د اوامبذ ىنعملاو ئثنمنيقتشم أ

 0 يي يو 22

 ظرقلالامةتساق امم ومهلدي د شرح موهر ها, بون اتا زا عأ بانذ موناهم تازرنأ عمو اهملاىهنتنلمسلا |

 فصوااوىعرلان .عدكس هلا مامصل اواهم ا ذأ ,تذتقرحا ةدشاتايدلا اهم . مم ىأاه انذآرعشبسلاو | 1 ١

 اياز بعقول ا

 : تلغهتكلو قياسا اع رمل ىلع عت فص لص“ الا ىف قعصااو قص ننال ةٌكاوف

 ْ عسفتراو كوس ئملكلو ف قع

 ا 0 00 نم كد اعام ل. دعلاف ليدعلاو لذعلاْرماَذهّنكلو الذال ئاع كناف داس

 نا نامعئلاهلالسرأف | أ

 3اس ورافع | يصح هنيشاذل ضو يضر عتلانيالانسنت نيني نياوقرن كلو مالا نوكأ |
 ريعد هن امو س رف ةئام كتحاق ا

 ةئاموفسسدناموءاشةثامو

 عردفاأو سوقفل أو خر ْ أ

 ا نامعسالا ُنوكردسقف نرش 15 ىف ما تأ مرثك ًااذهو ضر لجو ردنا ا

 كلذو هلو-ف)

 .ننالفكوق

 لبو عصلا نال
 دابوخوشو بالكىننم

 بالكنبو رع نبل مفننبا
 سانلا معطن تاك هنأ اوركذ
 تفسق ُح رت هذ هماهتم

 اههشق تارتلاهنافسفف |
 لاقف هئتلتقف ةةءاصنى رق

 بذلك 5: ضن همق

 « هملع ىأق ادلب وختا

 ىاهتلادلبلا قرا لمتق

 قعدات دل وح فرسعف

 مع هيرهشو هسبلع باغو
 نان هدالؤأ صضعن ف رع

 ن ورعند.زوهوق عملا

 : و رمت

 امخأ ىلكلا سنامورنا

 هماالال 12 ناسا

 كإذد هملا لسرأف

 قر هأ



 امأو هلوسق)

 كطعأ مهاوق

 رثك 1(ملاني رعلاةئس

 نيرهلا ةنسنأ ىلعسانلا

 اوراتحاورعورك ىأةئس

 هن الرع ظفل ىلع ةقلا
 طعلل افف وهو درفم

 لوة:نممهنمو فاضملا ند

 همايأ لوطلرع ظفاريتشا
 هران“آ ةرهشو هحوتفةرثكو

 نامعل لق هنأ ىو رو

 لمقو نب رمأاهنس كلأست

 باطلا نب رسع نارملا

 نبنو سدو

 را م 7 زعلا كسع

)5564( 

 ا | را الا هتيلدت ةجاونلو هيل .الاعتهبَت صحا عوصتلاةذس 2ك | :ناوقرقماع ب

 ؤ ا انج ال لاذاعاف هاموستاىذلا فرعتالو هقر 30 .رعذاك ناف ةازتملاهدموهفماللاو

لعهيلا ل هيل رن الا نوكرو أانريغاعام
 مويتنلاهذهتةلزيعو ىبي تلال الاىلا لصو م

 0 | ءاعبر "الا

ثلاشثااو عدبارلاديرب اسنان" اللاو
 1 تادف تلق نان ور عود.ز رابخ“ ا 

 || كنأ لق نمّدركنالا مالكلا اذه نكي )نا ةلطنم نارسعناذسهو ناقلطنم نادي ز

 0000 ل رد الا نمنكو اس دجاو ساو ورسعو د زاهتم لح رك مآ نممتلعج

 آ' | راسفّريد زلا نمدحا واذهىأ َنديزلا نمي زاذهلوقت نأ ىرئالا ٌقلطنمدي زاذهلوقت

 اوقرفاغإو نينيين انا اذهو ٌةنَسَستاَ :رعءالؤهلوقتو لاجرلا ن نملحراذ_هكلوةك

 ا الو نيل الع حساوي ولعت مسهنألبقن ميدي زو ييذ نيو تافر عونا ني
 | انلقدقف ديزي تن ةانلقاذ اولا مهن اكهنمعب شلال ةدحاولا َسالااواعجو ممنايعأ, لاجل

 ١ || امهئاعأينيصخم قا هنافناديزءاجانلقاذااولوةيلو هبل كلريشن ىذلا صدا اذ هتاه

 ظ | نكت ىمتاغان نال ندي زف تالف ندي زءاد قانلقاذااولاق مهنكلواتنثأو اذ ل,قافرغدق

 0000000 1 تان هازلاءاذاو نقورعم عوج تأت درأاذالوقتاذكهف امهتابعأ

 ظ ا اهغافنينانأ تناانئقاذااولاق مهناكو اميل كري شننيذللاامهنابعأبنيششوأ ا بسناودارأ اف

 ظ ٌْ نابأواذكت انأب مآ اولوقي ل مهنأ ىرتال امهيلا كلريثن نيذللاام منابع, نيلبللا نيذه هت

 ْ ىمانتالا فاذسهس دلو امهنابعأب هين ارب امهلاّما نينانأاواعج مهن الام متدباوقرغب ذك

 ] |١ نككحام "الا نأ لبق نمكاذهبمأ امو لابو نكام' 0 تاودلا ىفالو

 ظ ا 000000 ]- املثمق هدنعالخادنيلبللا نمد اولكر ريصمفلو رتالءامسش أ لابخاو

 ظ ||[ الانودش رعشامهمد جاولاراشالو طّقلاو ب طلناو تابنلا فلام نم

 ظ ا نان الار ناانالاو تاودلاو ىمانالا نم تاك ثمح ٌءيته تم هل.ارالىذلا دسحاولاك
 || مهلوقامأو ٌتئاؤهنع رح الاوامهدح ا ىلاراشب وناف :رتص بو تالوزباح أبا دبأ ناتسثبال

 | فلاالا:ةفرعمراصفةركتامهو نر ىلعماللاوف "الا تلخدًا هاف نب رمل همس كيطعأ
: : 4 

 ةمأنمالعخام.م اكو مسالا اذهبمسنلا صتنااك هباصتخناوام برعم قءصلاراصاك ماللاو
 || ةلزامو ةفوكلابنروهشملا نميرَعلاةلزنعاراصف ماللاو فل" الان افرع مرعي نمدسحاا ولك 7 ه6 < ع 000 و
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 نيمضنل انت اذان 1 | 80

 حابتحالا ف هتلزنع ودلبقام ىلع نبا ذاويةفرملا ف ىذل اج هيف الا نوكن اس١ هه َ

 فرعأالْنماذ_هواًةلطنم فرْعَأْن اذه كلوقكلذو لُجرالزنركت نوكب وويل

 فرع الوُف أو انهم ىئدعاماد هو اقلط: هفرعأالىأتلعدقىذلااذ_هىأ اًملطنم

 تن نال ءادنا لاقو هوه ألا , الىذلا ناك اك امع-[ناريصبف هينا .امهلوْشَح ىددعو ا ١

 اَنةْفصُنيهَمو نَا فص ٌقاطنمرسص» ونيتر ركن ”ىشتا ازنعام تاعحو ناسنإةزنز 7

 (لماك) 0 ”الالوقوه )كل لئمهدنعتييلااذعتأ معو ظ ا

 اناادع يناس 1 انريغْنم ىلع ال تفانب 0 ا ]

 ا 0 زرقا لوقا ذ مو

 ر روطم لَك ادعب هيد اوك الكرات كانإوكإ ا

 فاراح د در جنيب ذه ىلعو دتعئدا+ ءىن ىلع ننهجو ىلع هعف 2 ْ

 1 رلا اهي من مهلليةفهيلعتكسئالافوص وم نوكمأ أسشمتي ًارلهاولا ف ؤ اناناس ا :

 مهدنغ لعن هال ماير اهيا ىلعتكسن نأز ومصالوايأانهاوفل صو ٌلجا | 6

 اهيآااؤباغاع بتال ماليا سهدنع سورس سو ١
 امهر ةكطنارتا ذراعا امون كلذكو هيمي ذلة مالاو قالا هيف عذلاءادتولااولستلا ا 1

 فصوالوو ثحرغنا ول سيو 6 واخام بذر لوامهفصولو ||

 ناو كسول رع ا ا ادحاووشللاو صولا ناك منن تعم ١

٠ | 0007 

 ناسح ىكاصناال هفرعملا فىدلا هلزنع هبف مسالا تكامل اذههتمي شباب قلشتاو 3 /

 انانادمت ىتلابح * انريغنملعالضفان,قكف ْ

 ريدقتل ودا مصااك اهل نوكءامز الا فصواهدعب اع تفصوق ةمهسةركنا م الاهلاّسن نم ىلعريغ لجهيفدهاشلا ٍ ٠

 انريغوهنمردقتلاو ةلصل ا نماهيلع عجارلا فذحب و ةهلوصوم نمنوكت نأ عزئاح ريغ عفرو اريغموقىلع 1 ١

 هبرحتو انابا ىنلا بح انريس2ن «ىلعال ضفان افك ى نعملاوةدك ومددئاراش هلوق ف ابلاو كب عفترمحبحلاو ا

 هلثم و ودز رفاباملافدشنآو 3 انيلا؟ َ

 ل * انلحرأ,تلحذا كاإو نا 5
 ردقنلا فروطمءلصتةمه.داون هلوقو هلمقىذلا ىقلوقلاكه.:لوقلاواهلاتعن نم لعب ولم رح هيفدهاشلا ا

 جامتحلارو رس هب رسف هناك لاحروءا>ربل>وهقرطالايخ ف صو* حو .هيداو وهورطم لج ركى تم او '
 ١ هيلزاذاثيفلا ىلا

 ا ممسسا



 ىاممزلا6 هلوق)

 ارشوامكنا كلوق
 رجلا فاريسلا لاف (لا

 اماه أ نعوم و اذه

 اريخو ٌكنادربدش:فوذ

 ىو ةدئازامو نانورةم

 فوذحلا نماضوع ةمزال

 هْس رقو لجر لك اذ هلدمو

 ردقتلا هتعيضوناسنالكو

 تانورقم هس رقو لحرلك

 واولا نييفوكلا مط

 ىف جم قس

 ضعب ها ريسلا

 هك اضمتل ا

 ما

 حلاص هوه نع ترص تاق. اك رمضمئئذا ا اب تانردسا تدرأ

 ىَئاَتشَا مي راصااو كلنا المقنن مَتالدو 2 'رةمامعو المو نَا نأ نر كالوتش ىدلاو

 ١ هع :رغماّلإةلدلا اوهو' اوش-امهدعن ىذا ناك اذان :موامنوكمالهف ةرعمالإ نوكيالىدلا نأ كف

 ا
 رغا

 , لءكاقلطنم فق ورعان ماذهلوقتو ةقدف ,-ءالغتف قاطنمف :رعأن ماذه لوقت و 0 ف 0

 ”ة | اع 1 ا را ا 111 را 0
 ز| ىصو رمل ا كة لنمو قاطنمهلل اد عاده كوق ىلع ىلط:هر وع دقو ةلص

 ١ ملعاو #2 00000000000 لدور الا الد.كو وهو مزال

 : َضُعن نموه نال وههمفنوكتنأألإ هكدمهتفو الرحأ اربع م لعالسصئانب يك نأ

 نسح ا ىذلا َلعاَماَحت هن الاءذ_هساسنلاضعدأرقاكو لضفأم-ميأب رهو ف وهوتاصلا

 ا انلظ نان انصر اوشح قلطنملاتاعجاذاو لطم اد لوقت نأ جيبف هنأ ءاو “ع

0 00 
0 00 

 ظ أ

 1 تا و د نزل 1 صحت نسعي ال يالا
 ْ 1 كك 3 2 5-2-4
 (عدرس) هّنمق نورعلوق ةركسن نم

 نب ددعاو هئاضْغت لاسر 5 انداوُذأ ضب نم تراب

 0 ثلصلا فأن يةسألاقو ٌةركتالإاهدعبامنوكبالٌبرو
 د

00 5 0 
 : لاقعلا لع ةحرف هلع الانمسوفنلاهركتامبر

0-0 

 ىركشلاةئيةن ورمل لش م تاملافدشنأو *

 نيدتغاوهئاضغب لءانحر * انداوذأضغس نمبرا

 عضوم ف ضغبد و 5 كن الا لمعت ال برن الاهربكدت ىلع كاذ, لالدتسالاو نم ىلع بر لاخ دا هيفدهاشلا

 انزعلانإءاضغيلار اهظانمرثك ًاانملاش الدساحلاواذلامةرثكوانغرشا نودس ع نك لوق. نا فصولا

 تاصلا نأ ن ةيم البام !افدشنأو * انعاذتءاو

 ١ لطم الا نمسوفنلاهركتامسبر .

 000 وذم ءاهةفصلاةل>نماملعدئاعلا وم لبوأَت ىف 5 مم و امىلعءسرلوخدهنفدهاشلا

 ديقل اقع لسمك داو يضلا بقت ةج رفدلو ةديدشلاةثداحلاروم الا نمسوفنلا ههركد دبر

 ١ ىرامد وو طئاجلا فضلا ورمأ الاف فلانةح رفلاو



 مالا(

 داو طبت رتل « يبست ئنيؤلا ١ ةكدضأ| 22520 - © .و
 جاوسلاءابظلافىدنعوهنمو م« مصان هلل هل لت َنَمبْرالآ رخآياقوا َ

 عاتملك 0 لم اخذه كلوذ كلذو م ةركتالا بسال نوكيا با انقل

 ةركسىلا تافاضم 0 كن ن-منأ ىلع ا دباممو لقمك مريخ اذ هو عوضو كباس َ

 لد سراميك ٌريخ لج راذهاذصو ناك امفلوقتّكنأكلذو ةركتلان ميشو

 نهدعبام فص نأ ةركنيلا تافاضمن هنأ ىلع ند: يو كد نعمك لاما ذهو سراف ا

 لبقم عام :رافلوأ اذهكلوقّكاذو رك 2 كيلا يسرا 1

 (خامشلا لوقوهو) تدبلا اذهد شنب هديب دب رعل قد اوبن مبرعلا نم عيسدأ ليطتلاتفةعو

 ٌرراعموأم مراصليلخ ل صول #* هيون مهداه م مخل يلخّلكو

 تملا اذهد شنإ ب رعلا نمعتدبر عل قلو نم عت باتاوأ ندم لكل ةفصولعخ آ 1

 همس 5,

 انانإ لست ب ىئ 0 مودات 1و
 . هو ةرورشمالا

 ' بابلافدشنآو «
 نيمأريغبيغلا نّءومو د عصان كل هشتغت نمبر الأ

 هالوس وناسن الا حصخ دق لوش ٠ 5 اضيأ ف صولا عضوم ف هشة ختو صان هلوقباهفصوو نمريكشتا قدهاشلا 5

 مسالا نوكي الام باء اذه هتج رثبا فدشنأو 3 هنود و هنمأب نم هنادغب وهشذب دقو نيفلادرلل ْ

 خامثللوركنالاةيف

 يورو تل ل

 تار نا هول * هسفن مضاف ريغ لملخ لكو !

 لكم ةرو ان_> ناكل لك, ضوفخل ا ى ل ءىكرحأولو ةركن ىلا ةفاضم امن هدا هلاَستلك لعرغحيفدهاشلا |
 ا هل ربل تملا ايوة از ع زراعموأ مراصاهربخوءادتبالا 1 ا

 دشنأو + مظلا مضهلاو زرعتوز رحتسار ما ىلعم< لل 00 لاقيو ضيقتملارراعملاو هتعضدقنم ٠

 ءاثمىفبابلا ف

 ا

 يو جرح حجج

 البت ا ارق مونان اك

 [انخ ضد ىف < لكم همانلتق ّْ

 اوعقوأ هموةنأ ف صو« هلدقىدلا فلوقلاكه.فلوقلاو هلثمتركت هل .ال هلان لكل ع ناسح يرح هيفدهاشلا ||
 لصفو عموم م ءاىرقو هتقصعده نم "لمس لل مهسفنأ ارلدق مهن "كف مهبع ىدب 4 !

 عضوفا: فن أل دقن لاقيف س .ةسفنلا هيف ةىغتس نأ اذه قلص ”الاو انلتقن هحولاناكوةرور مضل عفلا نمريعضل ا

 ىعع ماركورب ورك ىنحع رادكمريظنو هغاابلللاثملا اذه ىلع ىندت دق تافصل او نجوما ا

 برالأ هلو-ة)
 طقس (مللا ىبلق نم
 ريسمك نم تدبااذه

 هحرشي لا ذهلومسنلا نم

 هرك دن[ودهاودلا بحاص

 رهاظلاو هع فاربللا
 هىداهتشنسالا فعضصأهطوقس

 دهاشلادوحومدع وأ

 هسكر دوؤهف

 هناي ع7



 اودارأو هل أوق)

 لاءاوا_ءىنأ

 نوكءامف ةركتلا

 ديعسو أ لاف(حااهمسا نم
 لاملاع ةفرعملا نملاحلا
 همحو امف ةركنلا نم

 نم لاما تأرغلماعلا
 اهانعم نع بونتةركنلا

 فل امم ةفضلاو ةفصلا
 ىلوأ نوكسلوأالا ظفلا
 طفلا هةااخملا لاملا نم

 ىلءاح كلوقكلذو لو'الا
 همك لاح فبك ارل>ر

 لاحلاةدئاقن :ديشلاامأو

 اذاف ةفصلا ةدئاف ريغاميو

 سمأد. ز ىنءاح تاق

 لاحف بو-ك رلافامك ار

 كرامخ!لاحىال هثصح

 سراق لوأ هن وبدس لعحو

 كودك لاس تان المقم

 ىققدا اقاطتملحر اذه

 هل-#ذاس راف لوأركشت

 ىذا!لالاو بارعالا ف

 اذهنم لحر لكمدعب

 اصنلم قارس

)"1079( 

 0 1 - وو 4 82 0 3 .٠

 ا  ىلعالدبو ٌقلطنم لج رنمكسسَح اذهو لطنم لج راسعأ ادهكلدلممو لكئافصوهلعش

 06 اذاكب راضو ا متلزخج وهف لج رام 0 5 !اه,فصت كنأةر كره

 (لماك) رحنا لوف لك «فضوامو د هر كلا تدنأ

 رام نس وه #* ةَفصعمل هيلعّتملو

 |[ سسبالف ليف فالقب سراغألا كا نمو برعلا نمهن ورب نممانعمس
 ا

 هفصد:نأ هل ىجيشالف َة ةفرعملا ةلزئعمدنعراصق ماللاو كا الاهلع لحد :سرافلال اوأازه

 ١ امناو ئثبانه سلف ةفرءمامهردنورشءكلوقفامهردتأ رعزتنأ هل نيو ةركللاب

 0000000 كاتىمو رج دهاواموافاغتتسا عالكلا اوقذفسناسرفلا نماودازأ

 : قهيصتك 0 ٌرئاحاذه نأ .ءلكنا معز و ىسعلوةوهو اةللخإم للكس رادع صن ىلع

 1 فهن رورمملا َتلعجاذاامئاقلج ربت رم كلذ لثمو افصو لع لوالاح له ةفرعملا

 آ 0000 12 كات ل و لللتالوقوهو امئاقل ايف اذهل عزو دقو مانقلا
 ا ا سنومسعزو هجولاعذ :رااوانعةئامهلعو هولا مف رار

 ا00030000 |[ ماد ساه سلا ناك اماو هحولا ذل او لردع اعدم

 00 001 الاوز والا وام نأ اوهرك اي الا وا عج ت اوهركف لون الا فص نم

 ش ال 0 ادراك ركن اركتلاةةصاومزلاو كوت اوٌرعاذهو لي وطلاديزاده

 ١ | نوكب اهف ةفرعملا لاك اهمءا نم نوكب اهف ةركذلا لاح اولع نأ اودارأو ةفرعملا

 1 | نم هلعج مو الح هلعج ًالبقمكمالغاذه لوةددب ؤر عمسهنأهب قست نم معزو اهمسا نم

 ا ناسا بصتلي الاح نوكبال 3 ر-ءلل ةنص ناكحام نأ معاو < لَو الا مس

 | لوم "انآ زاذ_هالوّز» وطلادي زاذ_هلوقتنأ كل ن- سعال هنأ كالذوةركنلا

 هلثمىفرمحأ سال بابلا فدشنأو *

 ظ رزامل سلءاحوه * ةفصعملكهيلءتهلو
 ٍ 1 تسهطووران ؟تفعفحاب را هل درب الم فصو * م دقت ىدلاك اهلاتعن لك ىلع ءاح .وهىرح ه.ةدهاشلا

 - بويهلاةلدشلاةفصعملاو هتدقفاذااهدلو ىلءةقانل نيتك هيلعام وبهلعح تنحت هلو عمو هموسر
 بللاو هج ولكنماه.ومهو اهءارط_ضالكاذباهفصوءاقم ا ءاح وهلاو تف _ضعأو خي رلا ت ةصع لاق.
 |0001, اةنلاوطلا تير طلال يزلاورلا ب طماك>اربزلا لصأو هن هوقو هماكحاهريزو لقعلا

 هيلا عج رىأرالو هلل ةعال نملالثم



 الاح 0 20 اع ١ ىئينيفاقلطنمدي راي المو راهن ا

 ه3 :رعلإ الاحزاحأك :ركسمال الاح توكن نأز اح ةر 01 اذكه سلف ةرأ ص 1

 دعوت :كتارست 0 ع نينو رد وسل وأ

 صورت هدر در ره َ

 ىف عضت 7 الاف ع الاهبف عقو الاس نوكي ىلا تدرأ اذاو هيغنمهسعطقتوأ دك نو

 نوكت تسلو الام نوكت هر هه 1 هيمو أف ةرعملاهبمَص وتلعب ىذا مسالا هعضوم |

 هو «رسبأأك هربا ةف رعملا أ اذ_هود كلا أ اذهف كلذ لبق طال هفر ءدقهنسعب أيش ا

 .الوقئالذو  افصو نوكتتالو موال 0 رعمفلال مرتب ا أ

 نيفصو انوكي نأن ماس ه>و رخاسغاو اسلاج ض عبو ما ضعت ريصو انئافلكبثرح َ

 فصول م َنيحلاصلا ضعببالو ياسا ملون الايزو َ

 نيح مهمنأ اك ها ارش فصولا رج رف هنمداش فاضي ل فلاح الهيلا اوفاضأ اماوفذحنيح ل

 ىلا فاض هن ال ٌةفرعمراصو اهوسناوهقلأ اولصت لمالل او فا ”الاهبقاماوفلاقهقآااولق ]ا :

 ام كانزاف هلا فاشل كلذ تف دع ككلو .مهضعم ومهاكب تر رهتل قدك قر ا 1

 ند سدلهن ”المالكلا ة-قيرطاذسه ساو ن نيماللاو فل "الا اوفذح كوبأ هتاد رث ر اوال ظ ١

 ذاتيا مدل ونشأ كيلعال فذ للا فهو راخلا او رمضان مدلك | ا

 تانوكإلا ٠ ريش ' تناكق د اوشا هوو أك يلع سأبالدا رأاك كلضفيد حأامدير ىربئش | ||

 ءادنبالفرسساريسغوأ أما لعن "وأءادتإالا ف ناعّشولاغإ هنفوسربا وكيلا افصو ا

 لاف عضوملا اذه ىف هوو لحر ىرج ىرع دف م جلامأف َنيرخا موالد لو ٌرعهلوقون ََ

 - هو 0

 برعلا نم هنعممو عج موقلاو هت لاقو َنورَصْحاندلح مجال نإ و لجو ٌزعهقلا َ

 ( لوا هيوسس - م5 )

 ل ظ

 اوفد.-> هلوف)

 نيماللاو فلاالا

 نافوذلا ناماللا(حلا

 لاول امل ودع
 ديرب نيد لاقو اهدي

 ةامللا هذه ىهرالامال

 هدنع ةءقيتلا ىلوأ تناكو

 تدقفو ىنعلتاخدامنأل

 ىفرحلا مالث ال رملامال
 هحودفم'لتخالا

 ان تاوصلاو

 هنوسدسن ةلأفام

 قارس رذا



 كلذو هلو-ق)
 دوقار اذه كلوق

 ددعسو أ نق (حملاالخ

 تصتش رادقم ىكتودوقار

 ام اههتنوف اذا امهد هدام
 رشعد> أدعبام ب صتن

 امهتفضأ ناو نب رشعو

 فلأو مهرد نام ةلرنمف

 هنو بسر كسصز.لو ب و

 نأالاهح وىأنمهمصن

 هترك ذام بح وو سانقلا

 هله ل و

 نلت ردكشل
 ردقب رادةعثسل ةبحلا

 سايعلاونأ هأطخيو زاناهن
 امتالاقو ديزب ندمت

 ها زي عوش

 ارمصت ىفاريس

 مهعبجامأو مهاكىرحنبر كك نهاكوا«هانأكو امهالكو اهريغىلع نت ىلا ءامم الاوبشن ظ

 0 كا 5 : 0
 ّ  هنكلو مساري_غوأ مسا ىلع اسنيم مهلك نوكي نأ فعضتسدهنأ ل.لذلامسعزو نوعمت < ىأ

 7 500 1: 0 2 0 ا 8 ع 1
 1  قهعضومد اللاتفا.نبم نوكي نأ تفعضة سالو تلقف هفصوواكن وكم وأ ادةيمنوك

 2 9 - - 8 د. 2 و ا هع

 : نإكاوق ًأدت-لاف انتم وأدفصمواكت اوكف رك كنامدعت ءاسمم الا نمدريسغ ةنمعن نأ مالكلا

 1 3 و 01 5 2 1 ا 8 : 8 ُ

 5 تأدتاامناكت ال ف صولا ةلزخعأ دترملاق بهاذمهلكت لقفموقرك دوأ بهاذوهلك كموق

 | ْ يعض كاك و يستند 21 قطو هنت مجف'ىث يع هنت 0م

 ىلعامنيمةنق مسالا وكياعقو م مق و اذا مهأك نأكلذ و لدلخ اهعزامف اذكع نوب وعل الين 5

 2 41 َ ل 3 ا ل
 الوءاروس الا فصوتاعا امن الفور اهدذ_مودطاف هسفنومهسفنأو نيعجلأب هش ءريغ

 ١ ٍآ و < م6 ه9 9 ّ 1 د5

 ّ مسالارك ذنامدعباه طعن دك ود واهضعب معي نأمالكلا نماهعضوهّنأ كاذو قع

 ب 7 000 د 2 5 0 0 2 2
 ؤمقهن أكن دق هن الف عضا!|ضعباهيفناك ناو |هامقأم ىلع قنوت نأا يفز وعد ه«ءاكنأالإ

 نوكم وهار تف صولا ف ىرحو مواكب ف صو اكرهظا اورمشملا هبفصو نيهجو ىلع نوكبدذف

 | ماللاو لل الا ؤ خد ركنن اوكي هن الءريغ ىلع ىتدن وادب ميتعاج ومهتماعةلرنع كا ذر اسف

 00077 1 اوم فضوالدالامهرغ قع ناسي اها لخنر لكو ءونّلك انأو

 هنمءانعمسامدعب هقفاوُنَب رعلانأ رولا

 انهن ضهيلعو الخ دوقاراذه كوة ٌكاذو ا ال صتش امان اذه 8

 ىلاتر رفات ايلا اذه ىف بصنلا ىلا تر رفاغاو لح نموا ارو لد موفر تلق تكش ناو

 هيلا فاضد ٌرهوج هنكلو هيف صون امم ساو مسا نيطلا ن الاه اّنيط ةفمصعا كلوقىف عفرلا

 3 اوقارا ذه لقاء نيط ةفبصتا ترص لان 0 سامو اذه درك انكيق شم ناك اه

 نوكي و 1 0 او ههحو رق ل ىربأ جفا ذهوزم هس ذهول

 م0 و اور نا كلوقلد تملا ىلع ئملاو اًرخكسم شح كالو ةلامل خال

  اأافاث هورجأ6 هر رحامو هو 1 دام يعلو لعقلا و مدد ا ىلاءامم الأ

 ” | راش اولعفلاب عتتراام ةازنعإدتمللا ل ىنملاو اهفٌلوعفملاحلاو ءاسم- الان لعشي امدياولعف

 ظ د ّْ بصاذلاو عفارلا ىرجم مسالا ىف ىرحتتةلزنملا كلش

 وهوابندىع نناوهكلوق كاذو 4 رهوهالو هلفاممسا لهن الب ضننام بابا ذه



00 
 يل يف

 ىلع دقمالكلا اذهّن ال صّتناو ىذا نمدحاو لك ف عق ةودقلاوسأ ذهن 0

00 0 

 0 للا هناا نطل ءاوس مان 90 َنيلئاسلا |

 0 هرداذه تلق 5ك ءا ءاوس مهر

 ءد- 3 . ٍِِ 3 . 3 3

 اض< ىرعادهكاوقكالذو # ودوهالو لّو”الا نسا نم سدل هنأ لع بصتنن اذ هو :

 لودوهوض مسأ سن دقنو مك هٌكلوقوش 1 لو الابل و لنآ بسال م سدو

 تددداو 0 اكس لاق هن اك ل هدا

 تان ع لو الامس نيف ا

 ن'ال هلوفق)

 نك سدأ 00 ردا

 لاق (ملا ني ريشعلا مسا

 وهىذلا مالا قارعسسلا

 وهامهدح أ نامءا وه

 لك نع انرب_ءولورخ الا
 هل ناكرخ الا داحد>او

 ههانموهىدلاو اهما

 أمو تعم كلذوهءارسع

 ءامسأ نم لالا نمناك

 اذا هانلوفك ىلعانملا

 كل اوقكوه دوش لق اردصم

 انندو انندؤع ناوه

 لالا واحس ١

 ىسعنا ىدعم هدنمق

 ىنساشا لاق هناك

 ما اْمناد

 صيخلمب



 امماف اذ_ه كل وق

 دمعسولأ ل اه( لحر

 |. نوكينأ باسل اذه[ +
 ا ىرخ ةفصالروكشم معا

 | هتفص تصئروع و هلع
 قل ءاعلاولالا ىلع .لونالا مالكلا ىلع ىلا َناكوالا مقل تلج مئات انأو عاب ثررح حقاكمسالا عضوم |

 كلذإ مدقتم ئدلاحلا

 كلذةفصمدقتت مث روكننألا

 ةرورمخل هلع روكسملا

 جدفت ىلارعاشل تضرع
 نوكي و ةفغصلا كلت

 | ةفصلا كلت طفل قرايتخالا

 لالا بعل النأ
 لالا ىل_ءاهلجزوكو

 قى همينتلااما همف للماعلاو

 وأ انا لح ران
 قوحن ففرتاا

 امئاكلح ررادلا

 اصخلم ها

 1 3 -وو 0 5 5 1
 دع دفصلا نموهفإ د تملا ىلع ين أر <ملاذاف كل ذز بل د ىب رءوىفد يب نبا تلقولو وهوه 1

 ١ سدرل اج 50 8 م: 3 ل ١

 !دقمملا لع ىدندق ةفصنوكت الواهر هود نموا مموهأم اهيلافاضد ىنا |ساح الاودهن ال ْ

 و 2 : 5 ل 2
 لع[ دقرد صمريغو اردصموهفتانلا ادهق تضم اف ةفصنوكالو هضق لعام كوشك :

 0 ا هعسا نموهو وهوه ىذلا ىلا, ف ضو ئشلا نأ لع او 2 دحاوه-ونماصتناو ردصأ ا ةلرخع ْ

 0 ١ 5 30 7 8 2-2 - ١ 2 7 0 | ا 0 .س 5 ا

 فصو و انهاددبزادذ_هداإ ودك هوا نمسشدأو وهوهنوك ولب وطلادب زاد_هكاوةكلدو ||

 اًمصنالإنوكآلارو مهردا ذه كالو ةكمم-ا نمالوهبسدلىذلا لاب ||

 0 ىلع د اذهلمتو هفعض ىلع زودعدقو هللا دبعو أ لح رلاةفوهامو وهن م مهللق 2 ْ

 .ةمرلاوذلات مقلا نمارارفمالكلا هحو رت را ال راب ذاوح |

 : رد احلا ويحب ن نويبع هبشوحوشكلا» اوطن اقناع الالوط ىفع امطلان نوم شواهرودصاملاو عو | مضنق ا

 مودل

 الوهنم سل هنأ برعلامالك ىفىرحهن ال بابلا اذهىف مدنا أيش هملع ىنثنأ عطت ست

 2ع : . : . 4 2 0 5 ٠
 اسعاف ادهكلوقكلذو ب هلقام ىلع قش وهد_ءناع فصو نأ عمق هن ال بصيام بأن ده وو

 2 م ا 50 و 0 هاا ىك 2

 ةفصلا َعْضَتف ءاقا يف لوةت نأ قو مسسالاب فصلا ف ضو نأز جب لاسم لح راسءاقاممنو لحر

 ٍ اهفلاف اكهن هسا لسا ال نر مافاهية لوقت نأ ةئرلو هدعبأم

 ا 0 ل « لطم ماعلا ف ىلاولا تدك ظ
 سياستنا

  دهتت نعل اىدهشتست نإ و 5 2 هت عوام م مسطابو 0 د ال أوو

5-1 0 
 د لاطاتح 1 5-3 ريثك لاق و

 ةمرلا ىذل دعب اع ف صوينأ عتب ل ال بصتني مبا اذههتمج رتاقددااو +
 5 رد احلانويعلااهتراعأءايظ * ةلظةسمانقلا فم اوعلاتحتو

 تعنلان ال اهلامعن ى را نكعوماف الدوم طا ةفصام ”للاملا لع ةلظتسمتضن هيفدهاشلا

 دقت مدقتتل امان“ الامزالراصمدقت الف يل عزنا فوصوملا دعب ترخ دولا بيق بيصنل او تويم مدقتي ال

 .,قوعامرلا كل اوعت حت نرصف نيس :[ سن فصو * لوصوملا نمداصلاك هن ال هبفث!ذزوح الت دذل او لوعفملا

 1 هيام الوث>وديكو اذقلاق هلوقو حمرلا[:ةلادرذو>ورذؤحاهد-اوةيثش-ولارقملادالوأى هو

 5 هلم دابلا قدشنأو #* اهنموانقلا فان ماع

 كمت نعل اىدهشتست لاو دوك# 2 2 6 7 دب ىتم مسكلاب و

 دح ولان دلك ىعسح-ر يخت و ىف دو<لوق ]ومب * مدقتا< لال | ىلع همضن اون دوك ىلع ند م دقت هب هيفدهاشلا

 : نكن < دهاشلاب قا نيت كلذ تندد“ كدنع هدعدأ ام ىلع كنمعتدمشتساو ىلا ترظنناذ رهاط نس كب
 ١ ْ همصنو لاطلا ىلع سدوم مدقنهيفدهاشلا - للطاثحومةبا د ريثكلءل ثمىبابلا ف

 .اذهو



 (مابام)

 لجراعبتال 5 تل لاقدر كيش ماكان

 للا قرصت نقر صتإل رخو نأ ا يتلو هريع | ش

 تنكس اوُب علا هنوأا6 ءرأف لعفلا نم م مسمال ادب ىنغسياملزغم ن ا نونكلو لعتب سيو ||

 املا لماعلا و لعفت : سدلو مسالا ىف لماععلا لق :رامصدن ل ر را ربما تر صراص نم : د[

 لج نها اذوف لج راما عبث رص لوف لاق نأف ل راذهامماكن حان هنو ||

 0 هصقف رعم كلو ل راتمئافاهيفةلزغع وهان اناا تايلر ريس هيارعإنافدصق 3 ظ

 تكدر لسنرللاٌرمتسم وكمال كبت ةنماعفرال توك الد ياس ردو ا ١ او 0 أ م

 ديزاقموملاوديز لائم موملا ٌتعصنل اذهّسدصنولو ثوكسلاهسيلع تغتسل الن
 6 ع 0 َِء ي 1 تا 2
 لعمو همف لماعدن ال ىوقأ ءاد بالا ىلعريماريسخأ ودي زدوخأمةلزغجن 0 ا

 او املك نكي يزال ر تار اي ال ا .

8 

 ل 55 زلات هو 0 دن زاهبق تافاهبف ىئان 0 درأ ا

 ىلع اف ى :ركف ايف عاق ل 1 ارادفةر كدلاف لوقتو كف يفرك زاليفكل اذ

 تثش ناو انما جراهيفزو علك اود ىلا يفانمئاق ل >راهيف تلقتنش نإ و ةفصلا | 0

 نيستتوان[ولتىكأ * للخ#هاكجولب * تيبلاماقو ةزيلتورود 1 |
 لا متدحاوداعالا ةمشخآىهوفومسلا للخ فىشولانمت |

 قرعاف فيعض عيقمالك اذهفلجراسماقّبر طن نمو رورجملاو راسا نيلّفيالهنأ ١

 اذه هلوق)

 هسسسف ىئبامباب

 اد.كحو رفتسملا

 لعجد عسوبأ لاق (حلا
 ىأفورظأ هما :هنوبدس

 عقبملام ةلزتع اهرب ل

 ظفللا كح ىف ريركنت هيف

 اديك ور ركشلا لعح و

 نم أس شريغبال لو ال

 اريسخ نوكي امف همكح

 لافواريسخ ن روكنالام و

 نم تناكام ن ومفوكلا

 هتررك اذا اري فورالا

 ةفصلاقبصتلاتحو

 ريس تنأفهرزكت ناو

 اوكتحاو عفرلاو بصخلا نيد
 ىلاعت هلوةءرركملاف

 اودع س نيذلا امأو

 رنا ةنآلا

 قاريسسلا



 0” (؟"ا/4)

 00000 الس تاةيحاقلا تناك ولو نك اسلا ف ضصاملذ لطصف اهفرك اسرادلاق وجت تلق
 | 10135 0 28 3 >2 و م 2115 1 1 4 ٠

 |١١" اودعس نيدلااماو ءاحد_ةتءاقثإو هبىغحس الا هاذهو كوك ءاءصد رحدب زك ءاءكلوقىف

 ا ا ا ا ا
 ْ نيهك اقىرخأ هب افونيد> [نومعو تادح ىف نيةنملا نإ لّمموهةاهيف نيدلاخ ةملسا نق

 | 00 00 2و كك 1 7 : 0
 ا 1 عفر هيلع ىنمملاو أد ّدبملاو مالكه ملع ىدملئدت معسأ لك آدةءملاق يب ءادتبالا بابا ده هو

 ١ 1 رك 7 : مل و 1
 0 هبلاد مودك مسموهفق هماعمهدعنأام ىءملاولو الاًآدشملاف هءلع ىتعالإنوكمالءادتالاف

 ا 1 1 . نا ل 8ع 5 عا 07 0 سا ع

 ا 0000 دوك وهوه أيش هملعىملا وكيت أن مهاددال 50 #١ كاذو هلو-ق)

 0| وع ووو عإ ه هو

 1 عفترب هيلع ىنملا َناف وهوه اون هيلع ى ان ىناااجأت ادعس أطل عبا عندا و لكرك د اللا امام ل_عجتماذا

 نأ ديرب (حلاامدقم
 | مال 0 1 ( ع م 1 3 3م ءا 92

 ُ 0 لع ضلك دم الهلا دب ءعن 0 قاظ هللادد_.عكلوق الدو ءاد- :الابوه عم راك هب تدرأن ا مبقديز ءافكلوق

 |! || لوقنأ عيقتس هنأ ليلقتامعزو هتازنعإد همم ىلء ىملاَت القاطنملا عفترا و 00 ديزوأد تملا تاق لعبت نأ

 7 | وعادي َبرَحلوقتفمتقتو ونا !دتمملا ىلعاتنمامدةمائات لعبا ذا كاذو 0 عاق 0 سدلو هلعافوأ هريخ

 0| امدوم اريخ اف لعن نأ

 || دل اذهثلذكو وع درك وامد ةمنوكي نادبلاكاكز حملت سحاب رد لعورعو لوةاكريخأ لادمف ةمنلاو

0 1 
 ود و2 عك

 | وتنمو نأ ىم«كاوقكلذو لمحل :رعادهو 00 ا ةمالاو ور..عادب زب رمذ

 ةلاوهىذلادب زرخأت
 | موقي ةوقك العن قل هعبنأ اودارأو ىتعملا اًذهاودر مل اذاف 0 دو هاد ,عزجرو لوعفملاوهىداادب زري

 ىذلا ورع ميدةنو

 ىرهت نأ هددع نام اعإ ومس هن "المع ديز ماقودي ذ لعاشضلاو_ه
 : | قع ىرب ةفصناك اذار عنلا كرس

 ##نوكيى- براضفالوعفم نوكءال هنأاك ه-..5 ل .عدق مسا ىلع ىرح وأ فوصوم قاريس هأ
 | | ىلعالو

 || تبرضو اديز تي رض ىلع ادي زب راضنوكيالو اديزٌبراضانأوا دب زٌبراضا ذه لوقت ريغ 3 ا 2 5

 )1 زكلو ماا لعرلاف رى :رع نأاوصقتساكلذك اذ- 3 0 ارمع

 ' أ سيل هناال هفلانعيئذلاّى ىكلاىفا اودقف ِ ةريثك عضا ومى هلاقفاومناك ناو ل مال او

 | 100 هللاءاشن !لمهتست اممقو م وىخماسمف كالذاست ا 1

 5 وعض وم ومدعبالي 2 0 وإدتمملا مسالا عقوم عقبام باياذه هو

 | امسكت 00 عا سكن كلملا ل مم

 ا د 0 كلذهنشأاموهللا دمع ّفْدَكو دي زَنَأَو 0 2

 فلأو ل بت مّسف ماهغتسالا ف ورح نما المسال ١ ليقدأودممال !ن وكمال 5 و هلا هنأ
_- 

 دعب امو يبس بح ميمي



 اماهفتساالا اذك نكمآلو فل“الا نعنينغتست نم الماهفتسالا ظ |

 اذك ناكل هتئادث-عالول كالوقكاذو يءادتنالا ىلع ىنبامه4بفرهشتءادتنالا نم تااذهإل ْ

 عفكراو الوش يد نمهناف هللا دبعامأو الو ثيدحي ىلعم تيدا ذكواذك ناكلاتأ اذكو |[

 تاطقر اف ىلع هتعفرامما ءلرغلأو زاكوقك ماهفمسال فا دعب ءاذتنالا :عفتراج ءادتبالاب 1 ا
 ه0

 ىفناكراسعذالا فىذلا هملع ىن 1 اكو ٌريساَذهَو رابكسا كلذ َنأَريغ كوخ ديزهسلع أ

 اذكواذك نامزف ناكل ات ةلاالوإو ناكل كلذي ناكها دامعالول اق هنأ اي ةناكم |[

 لملخلا امعز لاما نم مؤلكلا فذ الكلا ىفءانإ مل امعتمارك تحفل اذهّنكلو أ ١

 مالكلا ىف ةنرثكلونذح مهتكلوالاّمِإ اذكواذك ل عفاف هيغل عمالّتنك نإ | مدار مسأ || ]ا

 فذ كنعّدلشلا عدىأ أاشئنءهلذْغأامو َن / الا عمساو دب دب ا ةالاذئتيسْكاذلثمو |[ ْ

 أ

 ماعطنمّلهكلذن مو ريثكم هلامعتساةرثكل مالكلا ف ف ذحامو خيلامعتساةرثكل اذه | ْ
 ا

 ىانأام ناك مك ماعط عضوم.ف ماعط نك ماعط ل هدب رتامناو ناكموأ نامز ىفماعطن ملهأ | ا
 . ا
1 

 خعطو ماها وحن إو لج رفاانأامعضوم فل رنم | أ 0

 اذهوأ هللادبع هلاك كك اكتر وللا دبع تلقف صخشلا ةف رعم ىلع ةبآراصف صا |

 0 1 وأ 3 رود زامل فدع ةرعم ىلع تلد ,اراصف توصلا تحاصّتف رعفأت وص تعيش هللادمع ١
 ا

 رجا ع دع

 َتندحواو لعل تاكا اعط تشو للا أديزتاقفاَ رَتْممتوأادسسَسسسم أ

 م ارلج رت لا الح 0 ”اك هللا دمع تلا هن رعم ىلعكةبآراصف لجرلث امثنع|

 هقلاوتالفتلفف هندلاوراب يكاسآلا |

 لعفلا نه ىهو ع اهدعبامفّنهت ىتاا ةسهلا فورحلا باياذ- ها

 نيرشعْن أ |.كحللاءف 1 الو لعفلا ةلزخع ىتااءاعم" الا مَنِ شع راع
. 

 ءاممتالاةلرتع لاقي نكلو هقلزتع تاكو لعفلا نمت ذا كاد الا قريصت فرصتال أ ظ

 ىهالواهتءت ن م سدأ هن ل اًههردَتدصنف عضوا د هىفاهبت مشولاعفألا نمتذخأ تلا ولا 1 ا

 ددعلاة تايد بال او هيا نوريثملا لمتام لع فردا ل هنلاٌةقاشم ا
 ١

 بالا مسلادزذا ال اديزٌبراضاذهتاقاذادي زف براضا|ل مكه بف تلم |

 (ما9)

 ل روص تسد | ركل أكلذ 9 7 م هع ىدلاذ وك و ارمضمهفأدتملاب رك ان | 1 ْ ٠

 هلفغأام وهلوق)

 لاف ) لا أش َكنَع

 اذ_هرسفب ديعسوأ

 نأىلا ىذم امفف :رملا

 قدساو ا هرمسفودريملا تام

 لاقف َكلذده:حاحزلا

 ن اكمدقتم الك ىلعءانعم
 لفاغي سدلدب ز لاق الئاق
 هلذغأام ىلب سمج لا لاقذ ىنع

 دقذتىأ أيشرطنأك نع

 ىلع ميحاف ْلرهأ

 فد دير فذحلا

 بصاتلا ردا
 ها ان



 0 "ى0)
 اهذهٌكلذكو ٌبراضلا هملع لام ىلعالو مالو

 1 2 نأ ىهو لاعف"الا نماهئلزْنم فور
 أ

 0 ١ كلذكو كوخأادبزّذإو رفاسمارعنإو قاطنمادب زتإكلوقكلدو َن اكول علو تداو 0 7 : 8 5 .: ِك 1-5 5 هن نإ جر هن - هو

 || تاقنيح تصنلاو مفرلاَناك تاج اكَبصنلاو َعف رلانيلعتامهتاهنأل يالا معزو اهتاوَحآ

 || اهنأال طوخ هللا ةسبعت اكديرتهقلا دبع لون اكل وقت تأكل سال هنأ الإٌديز كاش َناك

 | وفرنا امهنياوةرفن نمو تاك فتاك وفول فرتشمالو لاعفالا قتصت فسم
 || لوقتو لاعقأب تبلواهدعبامف لاعف“الدازنع ىه لبق نكلو اهار اهو رم لفامو سيل

 1 ديز ناك تلفاكرب لنا عضوم ف فب رظلا رسام ا سسل رظلا ادزنإ

 ظ ا || لو'الا عفرةلزئعاكى اذهب صنف في رظل ادي نكت لق هاذااهٌئشْلالف اًمهاذ في رظلا

 َنإتلقتّدشناو اهيفءاغلإ ىل عت عفر تئشناو ائاقادنزاهيفَتإلوقتو ا انا
 .٠ عبس د 2 5 . عا . 3 3 ِ- 0

 ًْ | هعقوم عقتوٌثوكسلااهدعبام ىلع ىنغتسم هنآ ىف اذه ةلزنعانههاسيفتأآلِإ ءادننالاب م عفت راك

 ظ ْ ةلزنع نااهبف ل مّتالف رز ىهامناوهتنادعسفناًد هناك اك هنناد بع سفن ايف تسدلو

 || كلذو هبارعاكهبارعاسلوئشلا عقومئذلا عشدقو هيفىذلاكغلخ تصت'اامناو ُكَفْلَخ

 | كيَنإلوقتو هبارعاكهنارسعإ سيلو لئاق عضو م ىف لوف لاذ لوقب لج تر

 كلالوك,نكب لذ" الاو فوقولاتدوأ اذا كلن[ لق نم ٌفقاوادء زا نإ و ةوخأمادنز

 0 ير كانا دبع ىلع ىنفتسنال توكل تأ :رئالأ نيهضومالوهللاد-.ءل ني رّدَتسم

 ظ أ (لاهط) رعاشلال ا ثتغارلادب زك مفَّنإ كلذ لثمو فوقولاد,رثتنأو
 هو هللا هع و - 500 3

 َ هلبالب مح بلقلاتاصم كاخأ . ابحت افايف ىتلت الف

 أ 0 رلط ءاد رعوملا نا لوقت نكلو اقلطنماديز موملاَنإَتاَقل اذ_هتددنولو ءادتنالا

١ 

 الإ .٠ ا 00 نا 2 و ب ع | و 0 و 1
 َ ىاتغلأ ام انههاممغلافكدالو كءفرك ذنلو ذوخأم اديزْنإو بغارادبزْنإتدرأ كنك

 أ - - -

 ظ
١ 

 ْ 1 رخل اتا قدشنأو د

 00 هلبالبمحبلقل اباصمكاخأ * اه« نافابق ىنكتال سس
 |١ اريخالو خاللارقّسمنوكمالو هما ن موريذلاةلص مهن الرورحاءا.خل او ريخ ىلع باصم مفر همفدهاشلا

 ١ تيحنلاقيو اهنءقفرصي الل ذعلاةاهم> هيلع وتساواهىباةبصأ دقف:ًارم اهذه بح ىفىملااللوقد * هذع

 ١ نارسالا لباليلاو ريثكلامملاو هنملو الالصأو .ءاطترشجقاذا هنومودوعلا تيم و هت اذا لحرلا
 لامل,اهد>اولامل | لغشو

 ف
 2 . موملا :
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 ناسف افتلَعَّنِإَنآل بق نم هاذ هزهمفموملاَن!لوقنو ءادش دلفششا نيا[

 ب از هيف موملا لوقث كنت هيف تاهّتدق مويل نأ ىلعٌتآدم و ماكشمدب زهيفار-عْتنإكلوقك ||

 ايفَلَتغأآتئشناو امتافابفآ اددزن!لوقتو تانبص::كاذكف ءادنبالا فرق هاذ[ ١

 لاق درشامل اديزنإلوقنث نأ لئان غل تأ ىلعتاديو اهيف ماقل اديزَّنإتلق كنك َ ١

 (طيسا) ) فاطلا دّسسرو اوهو) رعاشلا ||
 روغكم رو رس نا 2 هدوم تل أ نإ ْ هدو س

 اوغانوكتدفاهيفذ ال اوغلنوك« واويففزوجمنأانف :رعاوشاالإ ا !ج
 ولو كلذ ىلعلدنماللاو نإ ىلءلو# مالكا نال م عفرلاالإ سلف اقل اِفادبْزَّن|تاقاذاو ١
 اسان تأملنا ىورو عاقل اديزاهيفّتإهلّثمو ءادشنالا ىفاماقلءزاهيفزا انه هتلاز أ ْ

 وفر عشلا فزوهماعه مشو 000 كايا 1 نت سا ' 1

 20011 #2 مشقم حوا: فاو ا : 0

 ناك 2 هايدَت ص 5 رار رحل لا ْ 3
- 

 دسز ى ”ةلبايلا فدشنأو د

 نوفكمر يغىدثءا قاتل ا ىلع + هدوماد تم ل

 ةبقعزديلولاح دم * ىدنعروفكمريذاريدقتلاو هياءديك أتلاماللوخدعمفرظلا ءاخلاهيفدهاشلا |||
 ىنصخدارأو اهد وح وة لارفك نماندر وفكملاو هسذعهيئ انتوددسع : عمهياع| ععنأ [4_عنفصوو 1 ١

 ىركشلاعصنالباّبلافدشنأو * بصنةلعفلالصوأو فذعفهتدوع
 مسلاقراوىلاوطعتةيبظن اك * مسقمهجو انيفاؤامونو ا

 بصنزوح<و ةيمظاؤ اكردقتلاو ن 5 فيفنت عم مس ل رخال عةييظ مقرهسيفدماشلا

 ردقت ةلاوعماسلاملءل فوذخخروناو اقلطنمديز كيمو لعوفذحاذالءفلااهمشتن' ابةيبظلا َ ٠

 ةأرمافصو * ةدكؤم:دئازذأو ةيبظكر دقت لعةيمظلارحز وح و ةًرااءذهوطعت ةيطن 17

 قروأ هلءفوقروملاقراولاوةيعت مرحشل اف ارطأ ل وانت ىلا ةيطاعل اوةيصغ ةيبظباهمشفهجولا ةنسح ٠
 ه--ول اىلاعأ فع ومدلا ىراخ ىهو تامدقلا نمداصأو نحمل مقل اوهنعي رخال ردانوهو

 بد.شذيفروفأو هسح ولافامن ا يجلد - ولا فصتنمفامن "ال ف صانتلا ضي اهل لاق و

 بالا قدشنأو * هنيبتو كانهءروهظلماسقلاهللاقبف نسحلااهيلا
 نا هأند# ناك * رخااورشمهحوو

 3 ”كلا.عإلعهسدنن' اك روح و ناقحد اد ل "كر دقتلاو اهممءافذحون "كفيف هيندهاشلا

 ناق>همحاص مدثن و ىنجملاو رخلاو هولا لع ةدئاعهم دتىفءاهلاو ميشا

 ا ا
ِ 

ْ 
 ا 1
||| 

 أ
 ا أ
1 
1 | 
 ( لوا هبوببس -5) ارا 0

 ل اوعنو هأ أوق)

 اعافامفلاددزنا

 دمع ولأ لاق (خلا ْ

 ماعدعي لخد:ماللا هذه

 تاخد اذافرب_كئاو سءالا

 نوكن نأ زاحرب كنا ىلع
 نآوريللا اهةصالبىذلا

 رنا ةلصف أ يش نوكإ
 اتةصالمامأف هملعامدققم

 تاَقلاديز نا كلوقفربخلا

 ىاماهتةصالمامأورادلا ف

 هدعب ريكلاو ريفلاةلص

 اها اديزنا كلوسقف

 كافشسمإا هنإو مناف

 ها د اا

 راصتخاىف اريس
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 (قدز رات لاق ل 0 و رامةالا الإ ا ههه نس<الهن ال ١

 رفاشملا عع فز نكلو 5 بار ا :رءايم تثك ولف

 هنكلو ىتارقف ةرعل :الرفا شمل مد ظ عامك ز نكسأو لان اك ل 00 را اكفنا و ٍ

 ىأ ٌفورملوَو + ةلعاط لعب ءهلوقوذ ءادشالا ل2 ىئامر 9 15 اذ_ه :رهذأ ْ

 ” (ليوط) رعاشلالاقو: ل 0

 ليش رهط ىوف اللف حانآ < ةلاط كلو اًطافَص تنك اف
2 

 | اديريللا ل شنم ا والم ا تل كدقلا
 ُ ؟الالوقاتأو او ىحرّنكلو هلوق ىلع هعفرو حاط ن كلو اكاصتقاامكالوقك

 د ََضَو 5 1 اولعَدَقدْنِهلا ف وسلك ةيشفف

 كلو نإ هلزع ءادتمالا قو هر فهل تدب دخلا ثوكمنأ ال اوفذ< م ءاهلاراعذإ ىلعاذهناف

 كاداولعفاك نإقرامذالا فذ ا.!عف ذا اولععو راعثالا اوفدحأك اوفذح مك ]و

 اذهدشش جاستا ندد ورناكدقو نسح ه#فءاغلالا نأف ىلطذمادب زاشمعءا مو َْن اكىف

 طمسا) (ىكابب دلاةهغاشلال اوقوه و١ اعفرتحملا

 دقفهفصنو ا:ةماجىلا « انلماجلاادهاممل الآ ت لاق

 ٌقدزر فلا تاما !قدشنأو *

 رفاشملا َظَع ىضنر نكلو ارق تنرعاس د تنكرولق

 اال كرا تاروحو ١ ا افدحوريسال | ىلع ىجنز عفر4 ةدهاشلا

 ةنض نهال حرام قى ارق فرعي الرفاشملا .ظعايحتز نكلوردقتلاو سدق اوه ورك اراها ىلع

 نادل ةارقلاو قلخنا عينشتن مدصةا نا .ناللءراعتساةريعبالرفشملا لصأو را ا

 بابلاقدشناو #* ةعاطندآ نءاوهةمضوةءاط نيدأ نبه ن نمد هندب وةيض

 ليدس ري طق ةوفالملق خانأ * انلاط نكللواط فيض اتا

 لاقيثدللا طافضلاو انااكةهايلاطنكلو ردقتلاو هيعماسلالاعل كلر لكس تن دفاخلا

 ريمعلالاقيو هب رقىلاه ب رقنمرملا لع فلات ااضرأ طافسضلاو هفوج نم4_ةحاحىضفاذاتطغض

 كات ئتفثده لوزنلا هن رظف ها ”الدتاحار نعلزتةنأ 5 ةلاضلا لب الا بلا طانهب لا طل او ةطافضلا

 ىدع ”ا1|تاملا فدشنأو 2

 لعتنب وقع نملك كلاهذأ 2 اولعدقدنهلا فويسك هينقفف

 قفوي سلا مههبشفمهمدالا رش فصو * كلاهدن ًاردقتلاو مالا فذ 3 ملأ ف رفق هند هاخلا

  قدشأو #* هلولح لب قتولإ ةردامم# هدإنو رخد.الفتوملانونقوم م ارك ذو مر هشو مه“ اضم

 قاس كلاةغبانللب املا

 دوف هفصتو انتمامحىلا دبي انلماملا اذهاميلالآت لاق
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 دي زامنإ ةوق ةلزنجنوكيوأ ُهَضوُعبَماَلَمهلاَ نم لوقالزنءنوكي تأ ىلع "نيه ىلع هٌعفرذأ ١

 (ليوط) 2 (عاركناوهو)رعاشلالاقو املك ةزنعوهقتكلاتأو قلطنما 1

 ماحّتنأ انعم « ٌنرظت هر ظ

 لعفلا نماهرظناذ هاول فل مئاوغل تناك اذاىرأَن أك اهدعبامف لمت الاسك لرلخت ا لاكو 1

 (لماك) (ىس<مةلانارملاوعو) رعاشلالوقامتإ ظنو لمعباملعفلا نمت رطتتأ اك |||

 سلامتك كسار ئانفأ ب امدعي دولا مَةَقالَعَأ 2020٠0

 درعّتإو بادن! ولون هنأ لعاو اهدعبامأدتباود سحاو فوود 1

 لى ع هىتلانانستاالئاماللااهمزلآو اهفَتشْنسنكل ةلزعاهاهحاومّتحاَل كنس 7 ظ

 ُّي ثإوىلاءت لاو طابعا ماغإ فاح ملاك س لك نإ كلذ لثمو امم 00 آ ا

 ْنِإو نبتسم ايا ل وغلامو عسل هاغإ نو تر 1

 لهأو ٌقلطنلاّرعْدإلوقينمبرعلا نم عمسنأ هب واننمانثةسحو َنيذاكلاَنكَد قت |

 هسدنف اك | اولافاك ٠ نوبصنن ونوففنخ موَاديرمقْاَددل نإ ونو ردها

 ك1 ل عرشرلا< هلع ءنهسفن نم فذ لعفلاةلزغع فرحات الكلذو ناس

 فورح ىفاهواخدأ 5 فذحلاب ءادتنالا فو رح اهوا داق مه را 0 فنا و

 اماييلا اوُمَحْنمءادتبألا |

 ارقْتسمنوكرام كلرانعضال يةسملاف رحال هذه ٌتوكسلا هيلع ام باءاذه 1

 اننَعَتاو اًنوَتإو الام 1كلذو رهظتاس فب رتل اذه ساو هريس

 انلماما اذهوهىذدلات يل ريدقت ىلعامف :لعمنوكت نأز وجو اهدعام عقر واقيلءاغلاهبفدهاشا ١

 تاصحف :رئاطاطقلا ىلا ترظن نيح ءافر ْرلا أ نم :مناكامغصو * اهئاغل اوامةدابز ىلعماملا بصنروكو 1
 قدقواذلا ؟ىدق لاقي ىسح ىدق ىنعمو هنم:ل> تءدقتدقو رك ذلا نعىنغتس رو متتاقر و اهددع |[

 را م 3 ىعع نطقو نطقو

 ملاح تنال لس هحلأ 2 نراظناو كسف:تاذ حلاعو لات

 لحراثزاهاذهلوقي د هب ودس هدام ىلعءا د ةءالا فورح نمام عم تلء>اجن لام علءا انلاهبفدهاشلا

 نم كفن تاذ جلاعو نثتسا ىأ كم وعن ملاكف قرضم ىلع ْك-:يعويل كد _عو ملاك كناىث دعو

 ىرسععفلارارلاتد باملاقدثناو 4# كعسو قف سداام ك.طاهتوكِإةءساهذد

 اخلا ماخثلاك كسارنانفا د امدءديلولا ماهقالعأ

 نأ ىلعهلو-ق)

 لوق ةلزاعنوكي
 ةضوعبامالثم لاق نم
 دحأ دمع_سوألاق (جلا

 امل_ىجحت نأ عفرلا ىهحو
 الأ لاق هن اكىذلا ةلزأ#

 ماسلا اذ هوه ىذلا تمل

 وه ىذلاال-:مكاذكوانل

 نأ رح الاهحولاو ةضوعد
 لماعلل ةفاك امل ءدع

 دير اعا لدن

 تاو ىداطنم

 هأ مسصأت



(585) 

 ” | تلآ سانا نانح كلل هل حراز رازوقبو مهتم ىذا الام وسهل تا مأ

 (حرسنم) ىثع الالاقو انلّثإىأ ارعّنإ وادب زن إلوقيفكلع |
 لا هت. --2 89 د 3 هم

 25و

 ١ 1 رك د ىذلاف هاش و البإ !اه دريغأأ دنع وأ اشو البإاهريغانلنإ !لاق هناك ءاش داب !اهريغتإل وقنو

 ادنز نا هلوق) 11 109 ىلانلاقامتلق اذا سرا تاصتناك هاشلاو لرالاب صّتتاو هب.شامووصلا اذدأ

 لاق (ملا ارعناو

 لّم فذةامغاءارغلا

 تا تررسك ذا اذه

 . || هناك اراب ةمالآ فوقك اذهف «٠ اَمِجاوَرَسصلاَماََتْآِب « رعاشلا لوقكلذل-ثموأأ
 || جاو رشف بصل مآ تيلايلاقهتاكو ابا مب نلت بلا لافهنكو اداب مال لام

 7١ || تلفرخ الاوهّلوالاتاعجاذاو اعضومكنماس رقّتلعحاذا اددزكنماَم رقتإلوقتأ| امهدحأ نأ ا

 ١ ||| تيرقاديزنإلوقتنأ اذهَّتدرأ اذاهجولاو ٌدزكنماّدمع:نإلوقتو زل ماي رقت | نمدنعرخ الإ فلاخم
 ١ : نأ ىو فلاخترغ هنظو

 ةرأفلاةبانزلاهلل فاس ارعأ

 هراتلا تاو ةيايرلا كلان

 ْ تاو هةيابزةنانزلاتاءردقتو

 (ليوط) سيقلاؤ صالات ةركو ةفرعم عج ا هن الدمعن وأ ك ذم | 7 0 :

 لوعم نمسراد ممر دنع لهف 2 ا زرع ءافشنإو

 ا رط كذما عب نوكالت و 5 زكنمادعبنإ تلقتتشنا و ةكدامع الر سح أ اذهف

 اة ل يل ف ورلد 2 20 0 62| هدهناىأ ناف أفلا
 | قرطلا ناتكم دما وثدااخ اديز كيرف نإلوقتوادن زائل د2: نإ لوقتالكن* ال اذه ٌلَئاغاو | .*+-هناعأ ةرآق ةراف
 1 00 | هرتغ فلا و ذهل فلا

 راركشلا طارتشاىف
 قاريسلا رظنأ

 || لوقاذهىلءلبلدلاو ادءز كاك نإ ىأاديزُكَدنَن!لوفت ب رعلا نآس نو معزو دعما نم |

 هريسفتبتدنلا مدقتدقو اهاوخأو لعل تاءحاكءا دتءالا فورح نمدعب لعمتلام وخد ىلع انهه هد مشتسا

 ىثع الل توكسلا هيلع نس امبااذههتج ربا ؤدشنأو 2

 ل الهم ىضمامرفسلا ىف ناو * ال_2ممناوال#نا

 ١ ير |ادازأو ةرخ الاىلا تعالت وان دلا قالخخانلن !ىنعملاو عماسلا ملحان ارم ارخ فذ حهيفدهاشلا

 . ىأقن لل كاالطمو رو عج رالىأل همىضمو لح رز ملل_.-ر لوقف ايندلا نملحر

 تنال[ داو * ناك ىقرس

 د اا »*

 تليقأ يلوا هج اورابصلاماأانل تبا يدسفتل اوريلافذحو لاحل ا ىلءاهحاور بصن بن دهاشأاا

 اهانعمفاهن الت دنعو تدون اهلاهدشت تيادعل ريسكلاو مسالا بصنرب "ريت نم لئد وعلان مو عجاو ر

 سدقل اًىرمال امل اقدشنآو * ةعومسم هصعص تناكن اةخلل كت ع تيمل ا اذه نوكيف

 ءءاقشتاو

 . ةريعلاب صم و ا اهحوناكو ةفرعملا نمبرقمرمغةركتوهو نانءافش صن هيقدهاشلا

 لوعمن هسراد مهردنعلهق 3 ةقارهمترب

 0 نمقشد ءاكبل الوقب د هر ل نسخاوهو تاقشفورو ةلفرعملا نمار قمة فوصوماهن الثا

د#فء لهو هعفنو هل ادح هلق عمران دلا ىلعءاكمل ا هس فن ىلع اركشم لاق متنزحلا ةءول
 ا ١ لوعمنمسراد ممر



)”846( 

 ئ ديزكلدي نإ تاق ليدنلاةلزئجل ملا تاعجنإ و اًذهَناكمءكلاذهىأ اذهّلَدبكلاذهب : ||

 || ى رت اذ هفضل كمهاردفنإ و ٌُضِرب كم هارد الأن لوقتو د د زكلب دينا ىأ 1 ١

 ظ هلت أى اضم انهه لعن أ ىلا جاتك بانا نأ السلو ناك ىفةركش اكرم |

 ةفصض ربل تاعحوارةتسما يف تلعستئشنإو كنمارعخاهيفدسأ ناك امئلوخف ||

 ْ اوفا لوو ناك بان ىفهل_ثمانههماةهالاوّدب انعلاو ريت ااوعدسقتلاَتأل-عاو « | «|

 مع د طلان تاعح تش نإو ضار طاان نإو اًسار قت رطااىفادسأ نإ |

 : ناك بان ف: ل رك دامك رجانوهى رت ذ وفض ارب هتفصَو ا

 ْ 4 ءادتالا لءالو < نوكم واهيلوىذلا م مسالا هسف دكر اراَسفَنإ !ىلءالومت نوكمام باد اذه 1 ا

 : ديعسو ورم دمعسو قلطنمادنز زنإو و 10 طاديزنإ كِلوُمَذ ءادنتبالا ىلعلجتامامتف ا
 داو هلوق)

 لاق (ملاءوقهعفر ىلعالوت ثوك,نأ أفن ل اهجولا ام أذ فيعضرآلاو نس نيهجولا دحأف نيوجو ىلع ناعفت 2

 أ اغاقارعسلا م
 جوح اعاذ رع و 7 وقلطتمدبزلاقهنأ اك اذنك ياسا ثأر يلطنم. ز ىلطئمادب زن عمت ”الءادتبالا :

 عقررمسفي نأ ىلا هن وموت وز وداد ١

رّش . الاهحولاامأو هلوسرو نيك لاَ مهر هنن هلم نآرقلا فو 3
 لح نءاللاجلان رحلا نوك نأ ل فيعضلا

 3 ١ :: و 4 ع هو 4

 عضوم ىلعر# هلا عفر ورغووَه قلطتم لوقو هس افك ترا في رظلاو قاطاملاقرمذمل امسسالا ىلعالو | 1

 ناالرتسخعألا ا 2 : 5 اذن إو
 ١ َن ل 7 ١ ارعوىلطنمادب زنإتاةذلَو الا ىلعمالكلا تاعح تئش نإو ورعو وهفيرظاديذأنإو ا

 1 يل 7 5س 8 03 + سود .

لَأرعمْن مضر الا نامت لجو رع هلوق ىلع هنلمف فب رظ
 هأ ءادتالا دعمهم ملاوما

2 

 هللادمعّت هر نواىأ ل مدام ادب زو هللا معتمد ,رضو) كاوق ىلعموق هعفر دقو رج ةعبس

 ثدفتام ل اذه هرصملاو مالسفأ رص نم ضر" الاىفامن أولو لاق هن اك لاا ءذهىفديزو

 (حاضلانب ةبؤروهو)ز -ارلالافو هتان

 اًثويصلاو سايعلا كاد * اكبر اوتو حسب كانا 7

 هيلع كس نأ منبالى اكمل اوهولي وعلا نءاضدالوعا !نوكبو ايتيعدصالمةةبلعلرستنأ س1 ١

 ةنؤرل نإ ىلعالوم نوك. ؟ءباءاذههج رثبا قدشنأو #3 بهذوهنمرغتامدرالكلذناذ ٠

 انومصلاو نانا نازك 3 افي رخل اودوحلا مس رلاذا

 زاخر ارامض اوءادتبالا ىلهوأ اهعضوم ىلعال#> مق عفرولو نا.بوصنا | ىلعف ةيبساجيتيسافلا

 عسر لاورطملارزغأدوحلاو فيصلاو ءس رلارطتتانو رد لعد حافسسلاسايعلاانأحدم * -

 قامهو ف يرخلاو عسررلا اكذو فيصلاراطمأ فويصلاو ف رك ارطمفي رانا دارأو ه سفن 0
 دعبلاوىأنلا اولا نيف وا ةنلابموادك دحاو وللا



 لع اوهل وق)

 (ملان اك ولعلثأ

 لح كل هس وأ لاك

 فورا اهذه ىكعفوطعملا
 ىعملاريغب ءادتالا ىلع

 فوراعا هذههتندحأى لا

 ىرتلاو هسشنلا و ىنملا نم

 ىل-ع قوامح 0كلذلف

 انلقولانأ ىرئالأءادتالا

 ىلعة | فطع ىلع مقم

 و رد ناك ةلج

 ْنَء اح راخ ممم

5 
 هأ ىس

 ١ | ءارعاهفدعبورعئرج ورعو اهيفادن نإ تاقاذاو َنإةلزغع مالكلا عج ىفةاقتملا نكلو |

 ]| هل مر ةنإلوغن كنا ىرتالا رامخإامف فو ف ا رظلادعت |

ف صصرمضم ماا مف ىفو نوعحات رك موقنإلوقناك م-هأك اهيفكموقنإ و نوعجأ ْ
 0 عو

 . (لماك) ربرحلاقو ا وبما ا

 ا دراذإ و 0 كلاذلوةيادب زنإو اهيفادب ::تإتاقاذاف ا

 3 تصناذاو واولا عموري ةثكمريسفتف ورعال ىلطنمادبزَّنِإتاقاذاو هسفنو» ىلعف رمخملا ٍ

 ا هَ 86 ص نب و 3 3 86 َح 2 0 '

 نوثالث تملون اكو لءاتأ لعاو 5 ارعالىلط:ماربز ن!كلوقكالذو واولا عم همدنكه ريسفتف ٍْ

| 
 ١ الوةمحاو تيل نكت لو وهاولو ةءىترعخملا ىلعارعاوامك نأ مهدنع ميشو ارعوقلطتمادبز

 ْ لالالا اوُمَضدقاوريصمف يملا عضوم ىفبحاولا اولد نأ مهدذع مقفي الو لعل
 تيصنتئشنإو ور_كلبالاهيفاديزتإلو شو َنإةزنعّن كلو نإ ةلزنعمانعم ىلع سدلام ْ نال 1

 الو واولا ىرىرحت بالو
 ظ

ْ 

 يللا لةاعلا ىاطنمادز زن! كاوقكلذو 0 هاو راه سيف ىوتسّتام باباذ-ه 0 ْ

 1 كلوقكر يسم, فهنمّلد. هناك قلطنم رمذملا مسالا ىلعني-هجو ىلع عفترت بدبال ا لقاعلاف ْ

 . || تاو تلا !لقاعلادي زلاقف قلطنُْن مهل ليف اكف ترص ْنَتاوج تدرأ اذادب ديز هيٌثر رح ْ

 0 لقاعلا لاقفوه نم دا ل.قهن كك در زلوةةفوه نم باو ناك اذا 0 ل ءاش ْ

 1 ونهو ىلع: ” 1١ نانا ارقدتو :توصتلا لولا مسالاىلءهمَصَت ءاشنإو تبلل ْ

 بوسعنا مالو بويا مالَءقل ادفع كرذإ ا

 ؤ محرز

 انا ا كامكلاو داع مهيفدوم ودلاو :ففاللنانإ

 1 -ٍ و : و ةءو» ا ع ا و ذ
 8 تءلسا:لاراتحاّم نمو ءادتنالا ىلع ثنددعب عف :ربال هنأ الإ نإىف زاحام عج نويفزو <“

 هم

 2 ص هن هاص

 ررمل املا فدشنأو د

 ُ راهطأةداسوتامركملاو * مهفةوشااوةفالكلان ا 0

 ىلعةفوطءمنوكت نأزوعو ءادتبالا هلزنعاهتأ الهيفتلعاموناعض وم لعالم <تاممركملا عف ةرهيفدهاشلا

 7 تامركح او ىعم ىلع: ًادتممنوكت نأز وجو تامركم اوامهمهفاّرق:ماردقتلاو ةينااىفلءافلارهضملا

 ا راهطأ داس وهو ىملاو !دتيمرامض !ىلعلومشةداسو هلوقو 0 ممم

 ا داهشأو دهاشو باعجأ ًاوبحاصكر هاط مسج ا اللاو را و ردقت ىلعدو كك نأز وو

5 



 راش
2 

 ا 3 ءادننالا ىلء اتسم هقامراصاذاهاسنت|ةنسهنا ف الادعب , ربنا همق بصتن,ب ان 3 ه9 |

 0 نإ ىلعالو##نوك, نأ هل .ةىذلا مسالا هعنمو هبف لحد ةهل,قامَّنأو لا هنآ كح او ىنعللانآال |

 1 مم ممضعب أرق ةدذو دحومي 2! لا لا ا دك ذهنإكاوق كلذو | ا| موو 5-0
 ره ى -

 لحرلا اذهثإلوقتو 0 اكمذه ىلع يشم لج ةدحاوةمأ 0

 ١ ا ىلطنم للا اذه تاقنيح هيفزاج امانه قاطاملا فزوحف لطم ا : 1

 ديَراذه تيل تاقاذكلادكو هل اخو !دّمل ةةصنوك لاخلا كل: ىفوهو هًةفصو بوصخال ظ 00

 لوقتو هلوق)

 رادلا ىف ىذلا نا

 اذازوصتل اناهد_هنوأ ىءكذاتمحاو امهم "الن كلونإ ىعمتأالإ اقلط: يْشباَذهَ اعواسهاذديز اذهَلعلواماك | 58 لاق (حلاتاع ءلوخأ : تت ف كل

 كن*السنلا وأ هءتدرأ ||| هناك هياهدلاح فانا ا هبيشن ناك ىو لاما فانتم ف تنأو اتلطنم هللا دبع اذه
 مالوش اب اماما نا. ب 1

 كوخأد ززوحمالكز ع

 تدصنناوسسلا قامعاق

 قامئاكراص فرظلاءامئاق
 لصدفي نأ < لو ىذلا اص

 لوصوملاو ةلدلا نيب

 نا ءدقاهئاوخأو ٌلَدلف باهذلاحىفهفاختوأ ءوجْرتْت نا لعكتلقاذاو مادقلاحفاناسنا ||

 ا نيل تارشباذهناكو ارعاذه سل تلق نيك1[ كبصنااو عف :رلا نيل عنهد_ءبامف

 | تلقغّيرص عفترا اذهو برضببص:نادنزفاديزاذه برد تلقاذاكنأاك اتيطتواتعفرأ] ٠

 أ َنِإف بصتناكبضتناق مالا هس مكَو لاح هنئال ىلطنملابصتئافاقاطتمادءذاذه سلا |

 مانا | كلوفكراصو هلبةلوعةمىلا ىتعت امدعب لع اغلا لعفهس.لا ىدعُتىذلا لو عفا زنمراصو |

 تيتا بترو وا الا ا ردقتلاف هلئموهف امئافادز هللادبعَتَرَصْ
 ةاحاؤملا ىعم فكوخأ | ْ

 | نإ ىرح وهف انما كوخأرادلافىذلا نا لاقفرادلا ف ىذا نملاقدن اك امءاف لوخأ
 َق لماعلا وههتلعحو ١

 طتأ زاحامتاف أ ناو انه ميتقلطنلار 5 1ناءادت .الافعتإ ءادتالا ها رج عيئاو نسما فركلو 1

 قاريسسلا ىعملات لانهم هقءاد_تءالاىف خأ الا ارك ذننأ يق او انههنسش قلطتملارك نتن

 أ اذهنإ لاق نمو لو الاىر ع ىردف ل_كلو تاكو تدل قامأو بحاو مالك نموهوداوأإ|

 || صخأ كاخأن االىذلا فص ُخاالا نوكمآلو ىلطنم كاتبا رىذا|نإلافٌّقاطنم كاخآأ|

 هلوقنعل ل1 تلأسو ّىَدلةفصنوكآل ادد زّتأ لبق نمةفصالّنوكمالو ىذلا نم

 ظ اماهلانافتنييرب وح * امازد دآلقت ااهبنإ .(مسآس ا
 متشلا ىلع بنا هنكلو ا ريولاقانإ ىلعناك ولو متل ىلعام_صّتنا نيب ري ردت[ معلا ١

 دسأ ىب نملح رلة سما فرح“ ال ادعب ريما هبق بصتخي بااذههتمج بأي فدشنأو * ظ

 اماهلانافةن نايروخ * امازروألتك اهنا 2
 | وأ ضارتءالامهدح أن ءرلان المازرولّتك ًانمالاحنوك,نأز وحالومدلا لعب ر وخ بصن: ىفدهاشلا َ



 ئ ؟44)

 | )ل يقط) لافو مطعتلاو حدملا ىلع لرتعم لكن نيلزانلاو بطة لاح بصَتناك
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 مسارب انوع هناوذعو 23 هْلْظَوِْسَأ فار الع ن نمأ

 املا اندو لامي د امهيلعان سس نإ ءادغئربمأ

 ' أ ٌةفصٌلمدعالدن الكا ذوالا حت ناك باستعالا ىلعني راه "الا تاجا كلن“ الممشلا قعاموسدت

 تطاّدخاو نارا فاتخاالف مظلاَرَبىنلا ىلعباتعالار -ىذلا لَمتالو دحاولا ىبعنمنثالا

1 

 ا اديح ناك عقرفأدشاولو نعت رح 1 ادفول راهف كلوفا هازئعاراصناتفصلا

 (ليوط) قدزرفلا لوق مظعتلاوحدملا ىلع صان:

 .# ومو رينتسم نم اهمانأو و نزامّصا راسم كلو

0 

 َ مدلا فد :ريشعلاريغنم عراوش 2 ةقياع لازال 0 اسانأ

 2 رل) ظ دا تاورماو تراجم السر ام
 هءوددصوع

 مد "الا نم فارطلا بان يبانل 0 صر ؟موندسعت لم و

 ما فامهدح ال سولخلا بح ف كن الاسلاحارعوأ اديز رادلا فنا لوقناكمدرف الالاحناكولو اهمندب

 براخ صل لك نأ ميعصا اوةصاخ لبالا قراسوهلاقي وصلا !براحلاو ملا ىلع بصنان» الامل هبف نكت
 | هلعمف * اراخلابعصلاابراخلاو * رخآالالوقلو د اماهطماسااكرتيل د اذهدعبهلوقل

 [|| امهحارختساو قرسلاباههلعاه ريض ل .ءاذهواهغامدناح رس: ماهل نافقن. ىنءموصا لكلا عئاش
 بايلافدشنأو * اماماهدغأوءايش الا نخل

 مسارانوهنتعأ هناودعو * هلظوسمأ فارحلال عنمأ

 ْ متاملاناندوأل ام ماس * امملع انمدحنا ءادعىريمأ

 ا فالتخال نيءمالا نمل دبل ىلءهرحالولاهجلا ىلع هيصنزوبعالو مش ثلا ىلععادعىريمأ ب صن فد هاشلا

 ١ | فاس فل ادقئان :وهدتع ايل ص فوهوءاملا :رورخام«ار وهفاضالا ضو ف + فارحلان" الاممق ل_هاعلا

 || نمناذخأ,امفامهءادعاوامهروجرك ذنالماعمسارو فارملاو مذل ا ىلغتيصنوا مف فصلا تعطقف
 ال| لبالاامماعات سحناىألبالالاملا اسد ارأو ملظلاءادعااوانوقيضرأ انو قدتعأ ىنعمو مهل اومأ تاةدص

 7 قوز رفلبايلا ف دشنأو * هءبهذاذا اذك,ىدوأ لاقي واهمامهذةاراحا متاةدصاذخأ, واهالصحا
 مل-ظمورينتسم نماهمانأو *نزامضارعأ تيةبتسا نكلو

 | مدلاىف:ريشعا اريغنمعراوش * مهحامر لازئالر غثب اسانآ

 . هبف عقب هليق ىعع قلتي الهن الل احلا ىلعهيصن نسعالوحدملاو يظمتلا لعههسصنو اسا:هلوقؤدتهاشلا

 | مع ورح ىف مهمايأ:رهشو مف مهاضفل مهنم اوفاكن اوا سقهباعها_ مث ةرازف نموه ون امىنب ىشاح هنآ فصو +

 نوعقوىأدر وملاةع.سشلاوةدراولاعراوشل اهمهلونعنيباذروغنلا فمبتماقاو
 : مهتريشعت وده ادع,

 ش ىدس "الا ساش نيو رجل بام !افدشنأو * مهئامد قمهحامرنودر ودق

 مد الانمفارطلا باو أ نيرانل 3 تضرعت عودم للملرأمو

 ةسالك
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 "منا قار كذ سأر ف ىوهلا تبلط * قتل د سعال
 . 5-21 ه_-

 اهعمج و انهم ا تنما 5 ٌتدصأم هبه سفن قليوص 0 هلا لا و

 د و راو و 0-0 2 57 -

 اهعض 2 نيل أفعَس اًعيتم 2 ةماسل دا هن د سض هك 8
 - ام -

 3 ميظعتلا لع سصتنتا ذه أ لعد دامو امصنن درعا نمدي و رومات ْ 1 ْ

 فب 1 سلو افءعضناكلؤآلا مسالا ىلع هّساباملالا- لعق نأ ىلع مالكلا تاجواكنأ 1 ظ

 لوة.ةيؤر عمس هنأ سنو معزو ىنعملا فعضاو هصقأ لاح ىف أيش عقوب ثأدا ارأالو ةيننأالو ٠

 « اًنيدعّسلا رك ادعس ْنبانأ * : 9 : ش

 رعاشلا لوب ههم_ثوتاكءاغلإ ىلع اد زّتاكم لَمْ نمنإ!ل سلة الاقو ضار |

 مارك اوناكاما ناريحو هي موقرابدّسنأر اذافدكنف (ٌفدز رفلاوهو)

 ممدلاوه.ءاوملا تناخو كأن 1 1 ةيربو هن "-

 م“ :أ قازىذ سر فىوهلا تءاط دل لوم مق تقاءىدعاسانأ

 لاروع ابتسلو ا 0 بسمك ىلعاهدعتاموةس. الكب صن قدهاشلا

 روتءلااماؤأبدارأو ىتلاوةورثلا له" ال ئهومدأن ,مهقفارطلاو هن ومدس هذ :دبام ىلع ىنملاداسفتل

 ىدمو اهلاميسقتا ملا فد الااهطهر والي صفي منا هيحوملامتاهليمق ىلا اهمسن دب رتبحدي روةس الك هلوقو 1 9

 ساع ىتن ن نموهواهيل ااهنسن ىلا لئابقل نعي ىدعاسان هلوقو ىنعع هنع تس ًانوهترًانلاقب كنعتدعب كنأن 000

 ثادلوا,ملا هل ليدسالفه: ادعأنب , اهنأدب رب وكلدا ىدع مهل عم هرواغت "و بورح هموقدسأ ىب لد 0 (غ

 امام بعصا ولام |قهاو تىلأ انما مور الا نمدعبأ ىهىأ مش *ٌأ ليج سر فىوهلا بلط نوكيبنأ نع

 6 هلثمفبابلا قدشنأو *

 اهعيقحو اهتءاطع تغيل * تعصأم هبقح ىسفنن تفذض

 أهعيضو ناد, صلا فوتب | فيتم# ه.ساحة بمد 1 امض

 عستت نع ىسفن تكل ملوق*ه فلا قلو هبفلوقلاو مشن نفتل | ىلع دا ا ابضيصن قدقاشلا 0
 رهدلان منعللاه جلسفةنسل اةمقلا لصأو اهلىسفن تح ًافاهاوهىيلغ مئانيح أر هدلا نم ةبقحت:ًارملاهذه 1 ١
 بابضا الا اهسنوالثماذهبرضو اهلكىأ اهعامجاو ىرقن ساهلرا صىأ عافجال | ىنععانه مسيملاو ا ا ا

 ليج نالدمصل او لبحلا لص فعنلاو ف رسل تيل ارو نإ ورب صاع ىب نم ج مهو ||

ل بابا افدشنأو * مهمدفر فنكش لاف ةريشم مهحيضوف مولا هفب رش ىهلوقي 0 :
 هن ؤر

 1 اندعتلا مك ادعس ال 0 1

 لثم”ريثكب رما!ىفدوعسلان ال انيدعسلامرك الاقامغاو حدملاو تقتل لعمرك ؟بصن هسيفدهاشلا

 كافر ضق فمذهنيدعسو نزاوهف ركب ندعسو نافل قاب ندد ةعس ر فكل امنيدعس

 ٌىدز رفلاتابلافدشنأو « ددعلاو فرشلا مهفو ممن فانمدب ز نيدعسىنب نم

 مارك اوناك ال ناريجو * موقرابدتًاراذافيكف

 ( لوا هنوسس - مال ) 5



 تلأسو هلوق)

 هلوق نعل #لحلاا
 لاق( 6 مه د الد كم و

 هللا تاكو ىف دعس ولأ
 1 |وةاهدح أل اوقأ ة ةثالث

 مدنت ةلكىو نوكتل يللا

 مدنملااهلوقب ومدن اهلوقم

 ق.قفلان اك ىنعمو هريغ

 توك ءارفلال وقىناشلا

 فاكاانةلوصومكدو

 اهانءموزإل صغن:منأو

 امأ كلوقكر رقتهدنع
 بهذ. ثااثل 1 اوقلاو ىرث

 كلب و كود

 لعفب ةحوتفم نأ ل ع>و

 معاش ولاق هن اكرمذم

 قاريسلا جتحا و هللانأ

 ةددعد مه نملكل

 هرظناف لاوقالا

 رغما

 ظ اههبقثاكّش كت مال مهرامخن من!تلفول كنال م الخ رَّناك مهلضف نم نإلاقو

 تاكا نإكلوق ىلع زاك امهفنإ لاقو اذكواذكه سأن 0 لوقو أى شنهف رعت ىح

 ا ل سخذاد زذإو دب دير تاكمهآضف أ تإلاقو نإ ىلعمالكملا لمحت نأ زوال هناذالإ ود

 ا ار عشلا قوهو فيعضودو حف هيفاذه و ديز مهلضفَأناكدِّإ و تدر مضادبز هن هلوف

 ثلا تإفناك كم همفو نإ ىلع همصنت فد زنك مهلضفأنإو هّنرضاد. زن !ىلعاضبأ

 ْ لكلا ْن اك نم ةلوصفما من أ معزف هنا ام هو هلوق نعو 3 ال هن اكن وهلوق نع لململا

 ١ ] ذك 0 0 توكيد هينيامأموللسقفاوهرأ مهلعردق ىلعاوماكةفاوبتنا موقلاَنأ

 ا ) لّقُتنو رع نيد .زوهو) نول لاق و هللانأرت مآ اولاقفتو رمسفمل امو لعأهتلاو

 0 قامتح دنق لام #2 0 نأ قالطلا ىئاتلاَس
- 

 هر" يعدم 1 هم 5 ب 2ع 7

 4 10 سسنع سعت ر 1 نمو تم ه4 تشن 4 قدما مان اكىو

 كاذو نابهاذديزوُكّنِإ و نوبه ا ا انام او د

 ىلع #* امئااح ناك اذا ايش اسالو 3 لافاك مهلاكهنأ ىريف ءادتالا عمهانعمنأ

 ل دما اكريخأت ااو مدهتلا ىلعف َنوُتباَصا | ءلعوز ع اوقاَمْأ و كلك 5 دام

 (رفاد) (مزاح أن يرمشد) رعاشلالاقو ردا ىسمامدف قو كاضاإو
. 
2 

 ا 1و 36م 2
 قاقشقانمشءامءاغ متن اوانأ اولعافالإو

 كلذك اوناكمارك انلناربج وردقتلاو ىضملاىتم انتو اديك قاهتدان زو ناك ءاغلا 4 فد_هاشلا

 || هلوقن الاهتدابز نمد وبيسول يلفت اهلا بهذام ميعصلاو اهلار خانل هلوةلعحولي وأتل اذهدرملادردقو

 .مهلاوك ممن الانههشإل لا مصنالو كل ا ىنعمدل رنأالاناكلاربخ نوك.نأزوعالو ناريملاة لص نمانل
|[ 

 دشناو* تكلا ب اّتك ىف ىصق: سماذهتن»بدقو هلنيبتانلو ري اوهراوملا: :رح مهلاواكا اكسل م

 : ىشرقلا ليقن نب ورع ندب زأباملا ىف
 ركش قامتئح د ةدامإق * ىنانأرنأ قالطلاىاتلاس

 5 سضخ شدء شعب رقدفي ن رهو بح 7 ع بشن هلن كي نمذ كو

 ٍ اهانعموهيدشتلل ىلان 1 يول هدف نمةمك ع 4 ب ومدسو ل ملل ا دعى مون اكو دل اوققدهاشلا

 : نمماللا تف ذعف نأ ماعا كلب و ىنععن لال سمو نور.فةملااهلوأت كلذ لعو رأ

 . اذهو لامعتسال اةرثك عمبطاخا مل ملع ءافذحو #* مدقارت_:عكبو * : :راتعلاوا5 كلب و

 م اهيفلدب 1قانلاس لوقو تككنل اتاتك ف ىهتةيقح- تثبدقوريغتلا ةرثك نمهنق مفعم الدودمملوقلا

 يلو ةفدرسةفاىهو نالوا با هو هفاخأ تفشل هلا أ هناسلوقينمة#فل ل متانوكيوأ ةيوصافأ

 4 بايلا فدشنأو 5 هريسفت مدقت دقولاملاسثنلاو عقاوباذعب لئا لاسر قنمةءارق

 قاقشا:يقبامةاغب * متنًاوان ةاولعافالاو

 . ا



 (مةئل ظ 2 ١ ١

 متناوانيقيا ايتن 7 ا

 فيك“ ةلزتع هيمهفتسملا ف وردعا اوه و ماهفتسالا | ههدحأ افنيَعض ا باباذمو |[

 الرعقموراعاماسز او اد مهو ترىغباغا عورة 3-3 عسر ىأدأإ ِْ ْ ١

 0 :ناهرصسالَنياوٌكمح ناك ”هلملو مون فرمان فرست الا عا اهيلعَّقمو ار | 1

 عضاوماهلامغنإ مالكلاىفن كمآ )فورحاهئأرغ امسهل زن ناعضومامهوكَقلَ وك مح ||

 هللاءاشن ا لب ةتسّنامفءارتسو ىضمامفرك د دقو ريثكم الكل ف كلذ لثمو_مالكلا ىفاهمزلت | 0
 1 9 ه "2 .ةهد2ا م

 لعدق َن دونم مالكا ف ف هرم «مسا داعي هفاهدعبامف تاعأ اذاماهفتسالا فيكم ْ 0

 ون اههبشأ امون ورسشع مسالا كلذو هيلعل جام ىلعالوتشالو هةةصع نم سلهن ”المدعبامف ' 3

 ددع ٠ نعالسم ر هاا كَ ال ددع نعكلأسدقف كلمك ل جر كاللاك اذاو نيعبرأو نيثالث ا

 مكو امهردّكلمك كللاق اذاف ةذعل ا مسأوهاع ءاشاموأ نو رشعلوقبتأ بيجلا لعف اي ا 2 ْ

 مهردلا قنب رشعلالع مهردلا ف مك تلمثامهردنو رشع تلقهنعلأس ام 0 كلامهرد | 1 1

 مقاذاف هسيف لمت نأ يفعل ل ىفل#ت 11 أل عا 0 م ىلع 00

 3 وه مك كلذكو ثونمددسعنيرشعلات ال مك ىُكدمَت ءيئىف لمتنا نب رشعللا| ٠

 را 0 هك .وتاوطتطاتاتا زم رهد تت | 3

 كلذكو تو ًّ وسم معس اعض 0 ومو فرص الامم تهذاك ه-:هبهذنب ونتلاٌّنكلوامهرد 6

 ىنينكمم ريغاممن الُذِإ نمترهذاك هكر |اهنم ٌتيهذو 1 مسأ عضوماهعضو موك 1 :

 منال مهردلانورسشعءاوقىف زجعملاك ركل مهردلا كاك تاقول كن كاذو مالكلا

 هوراصو ماللاوَقل"الا اوفذح مهنكلو مالكا نعماذه مهاردلانمنيرسشعاودارأامما ||

 لرَأ اذ هنوديراغإو سانلا فسرافلوأ اذ_هاولافأك افافختسا- نءاوفذح 5 اولا 6ْ ْ 1 :

 كلمهاردلا نم مكو أمها ردلان مشل مك اود ارأاغإمك كلذكو مالكلاف دخت رمال ع 3

 كلوقَنأكلذو ةديحّة ب رعشناكن او امهردّكل مك دل كلاوقر ل تامعزو || ٠

 نكمل نماضوعراصدهن اك هن الانسحاز اب مك زاب اهنكلو م آو حب ةاهمئامهر دكا نورمشعلا ا

 اغاو الج رمك تأ ًارلوقنال ًداوعفمالودلءافر 34 :الويأدتسمالإ نوكتالام ال مالكلاف !

 نولالث 2 لاقولو لجر مك ىناث ألوقتالوىناثأل روك لوقو اًَلحرَسأر مك لوقت 8

 كلتركا ذاملهك لم سلو ىل-ءافلاًءزق ىوقنال هن ال مالكلا فاحبق ناك اههردمويلا

| 
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 دلك لود هال نوثالث 5 ىف ةا مدع ىنالع : رعاشلالافدقو

 ًاليدعوعُدت ةمانجلاحّوتو 2 لوهتلا َننَح كنز 0

 ١ ل ا ةلءانانيع مكوالجر 0 لان أال_-رمكو

 | كاويغمكو كاه:اريخمكو كا هل-:ءمكلوقتو 0 ؟وال_كرتب رمخمك

 0 01 ١-0 - - 5 . و و 9 5

 بصتنأ كلل ةمدريغمك لوقت سنو معزا نب رشعدعن ز وعشنا نست اح اذهلك

 تورس لوغنال كن الكان مك ليلطاو سنو زو ا ال لثاابصتناو كيربغ

 ' كلمك الك عاعملا ادلهتد نانا 1 دوق ركلاسلعو اً ل ةئامل هج و ىلعالإ !كانايث

 1 اما لوقت نأ ماك اهيفاسماك هقلادمعل اوقتنأ عقدت ال كانالغمك ل اوقتنأ قي و انالغ

 اذاو ٌلعافهقاذبعو مان كف ٌتكاممقادعمكلاقاذاو هيابفكلذانرسفدقو د زاهف ا

 سن“ ال مارا مافتاقا دلع وكت سملو مان الا 0 كا لاق

 ءادتبالا عفتربدقاد.عف كلدنعداُوبعاًرهش مكوأ تك امهقناد بعام مكريسغتلاوا نم

 7 داع ْم 0 كضرأفْكضرأ امر 3*5 افاداق هتلاد_.عب دالحر 7 تاق نيح لفلان ةدرااك

 3 ىلعوسبعسيل# هل تورط تصنناو اهلعةئم ضر 0 ال كب ةعفن م

 . لعل فوذخر واود تيم جف متاوةاغبانأ او !ءاقردقتلاو ريخأت ا ل كلا

 ده ىمملاةقاطتمد زوادن منالوقتاك نرخ فو وذ ان ارك نأزوو ةاخبمنأو ىدمباو عماس كلا

 0  قاقشلاو داسفلا عال اوعو نا عم ةاغبلاو ه.لءرخ الاةلالداىلو الاربخ ت قدك قاطتمدءزوةعلطنم

 قشربف قش فامهن.دحاوزكنوكت وأ همحاص لع و ثدامنيةيرغاان هلا وك :نأهلصأو فالإتا

 مكتانؤدشنأو * بزاخلا قشلاو ةمحاص

 / اليك الوحر جهلا ن وثالث .* ىضمدقامدهب ىثأ ىلع

 1 البد _هوعدن ةمامح ح وبو * الوعلان كيك دن

 ْ 00 فطار هد ومدس اذه لمت :رور ضر ور ان لود اوني الثلا نسب هلصفقدهاشلا

 كلذلامب .ردصتلاو ماهفتسسالا نع اهنوضتل مخ اتاوعد_ةةامالك !١ فق فرص |نمه:ءماملاضوغ

 ٍْ ا ام ردا دا تع يضمن وتتتملاهنأ الريخأتلاومدقتلا نم عنتعالددعلا ن ,ماهوحكو نونالثلاو

 دع لع كدهع سن :ا/لوقي* ككشلا نامت قدتلم اذهتندبدقو زييملا ف بحام ىلعامالمصتمزيمملا

 0 اا تارك دن يت كفي هلو هرقل .الا نم هلاولا اه دلو ةدقاففل !ىهو لو تذجاملكبف

 ا حرفلاليدهل انوكنأز وجو, لد ةلزمع هنأ ال وعدت هيف لماعل او ردصل ىلع هم بنو ةمام !توصانه

 : | ةفرطلاةا؟ هيلع« ماملاةح فة نيفس ىف هداصاح راح نأ بارع الا معزرتىدلا

 * لعالوتاعال لي دهىعادك *

 ةءاعدلالوا ميج الفدعان وعدت ماما ن الخ رغلا انه لي دسهلاف



 تلد نسا و ةرشعن مرش امهردنو رسشع تلة نذ كف فدصوالوإ !دعيمالوإدتبم ||

 عذحم 1 لءنعهما و موصل عبو مك عضوم فنا سيقف ادغب |

 نم ىنعماودارأ م-متافا ورح نذاااًمأف سانلاةَماعلوقوهو نضال سايصلا لالا أ 0

 اذاو لءفأالهقناكل :لثمو ازتماضوع لع تراصو تالا ىلءا يفت انههاهوفذح مهنكلو | 1

 ظفالانماضوع اه راصهنكلو هتلاو الدب رهنأ كلذو يك نكي) ل_عفالهتلاهالَت 9 0 ْ

 معا و # اًقاعم 0 اعلأت راصو ثاسالا ىلءافيف ةقاوف ذو رك رد

 م ,ونَتلا طقسأ اذادهعدامر رد ثوم ريغ مالكا ف ف "مصنع ةلزغع ريناف وح 7 ا

 برعم ىنلاو هل قاف خدو بهذنيونتلا نال مهردارا مسرد يئاموخ مسالا أ ظ

 نونمربغمساذأ ازيع تراص ريخلا قاهم افا لاف نأ بهذدق كلمالعمك كلوقكلذو أ ظ

 دار ريل ف تال 0 رهشع ثمل ىفاهول عج لوقت نأ سيفا ودق ظ

 عمق ندم ىاذزاك اهدعبامف و را اءدهت را اهدعبامر م 5 هرمشعلا ىلا ةثالث ظ ظ

 افلا .متالربللا مك تأ لءاو « دعا ىهىتلا ةفرصتملاءامم"الا فزاجاك ناعسضوملا ||

 نأهاءلمادلاو نمل مساري اسزو مسا مك تال هاو ىنهملات الث رهف ف ا

 اسانتالعاو « ورع يآ نعسنوءانبخأ يرشح سفا ل
 0 سما امن وصف ماهفتسالا ىفا نول. ريذلا قاه داك واما ب رعلا نم ا ْ

 اهانعمو ةنودما عمال بنتا أالإَبر همفّتاَءام عج عضوملا اذه لمت نأاهلزويو ||
 ىنعمءانعمّتاك اناوأ ةثال:لاةفرعاشرطضاو أ, مالكلا ىفزاسولهنأال * اوسةنونمريسغوةنونم |

 (رفا) بص نيديزيلاو باوأةثالث ||
 اال

 ةانقلاو ٌرمسلاَبَعَددَعَف م اًماعتئام ملا اعاذا :
 1 نتي كَ ا مسالالاقو أ
 (لماك) ٠ ّْ قدز زرفلا ٌلوقدشنيب رعلاضعنو و ا

 مسا 7 هلا ٌررحاتا ا 1 ١

  0١هرزيخر يس نم را 3 0

 ءادتب الا ىلع عفرلاو رج او بصنلاو مفرلاةعمكهلوق فزوحو > ةلاخوريرحا. كل ةمع م + قدر رغلإ

 ناو هلوق) | ىذلاق را اورهذأتمهفتسا اذا َناعْعَمَلهللا كلذ لئمو هقاعور يعل فرطلاب :

 مك تلق تثثش

 ريدقتلا( للاكل ناماغ

 نوكتنكناماغامالغمك |
 كلو هريخ ناملغو أ دةبممك

 ماهفتسالا ف مكو مهأةفص

 تاقاذاامأريسغال صنت

 نانالز م لكلاناملغمك
 ) زييمتلا ىلع اناملغتس د

 ماهفتسالا ف ., ن الز

 ني رمد عكدحاونالاز عال

 زم لاا ىلع اهتءدنذا و

 ةرخؤم ىهو كل لماعلانال

 ّ وأم زاخدلل تمدقناق

 هردقتو اسعاف ميقهنلا دمع

 مهاملاح ىف كاكملا#مك

 ةثامكل لوقتاك نالغ

 ىهاملاح قىأاضيب

 اصالم ها ضم

 ىقا رسلان



 َ اورينيلانكلو ام ىلعم ؟مهضعب لاقدقو ارا ل دسم ْ

 أ هشقلو لوبأءالم-اوق نأ ل يللا مدعزو ٌبراورعذ!نأم-هازاحاك نم هاو رمثأرب لكلاىفأ
 ا 22
| 

 || ١  افيفختمالا و ل ”الاوراملا اوفد- مهنكلو 4 ”الاهّسقلو كو هلل لعوهاغنا سّمأ :

 || اذحاو فرح ةلزنع مهد :ءاراصفزاملا فل ادرور ملا نأ ال ار كل را لكل ناسللا ىلع |!
 أ 1 0 0 3 ! : 5 3 01 :١

 ؤ 0 ول ظ ل 5 ون اةامعتسا ظ
 مو سم

 م راما ىلا وفاطعا د هنآ ارقوذ ابحر ربا ءادح و

 00 وط) ء سقلا ورصالافو

 -و59 هو

 ل ماشعذ ن م مسهل 2 59 كر دقا اركي كلثمو
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 . مليش رءانلا لاو لعفلا ىلعهمصننب نمبرعلا نمو كلم برأ

 عءه,>» 5 سوم ىء5

 ْ 00 : رئاط اذا امّكمع تلق 35 هيدرتكر دق ىهر كلدمو

 ارسال لعل ال ىوقأم 20 الاربسغتلاو ترعلان نعهب ورب نم كل ذانعم#

 ا ةيفاعس مَآ ب كَدلوق:كن السم فل لذا لوةىوتئالو د هجر هناك اًذاذاشلاو |

 كت 000
 1 كنا رحبستاو 00 0 0

 مار ةامسلا يفك اموال 3 ا دانه ا ىرذملل

 : ءادملاو اهردقت فنيد وحنلا فالتخاواهر امضصا ا ل ما لا

 ْ 2 ولاد. صاومسن ىذا وهو ماس عسضتج# ةاهءلاواهتا معاطقنال ع اوهردهلا ةقايادماو وأهم ءامالة الف

 ٠ اهفءامالتالق اهنا ىنحملاو امفشحولانمسرتامسيرلاو اضيأى ت-لاهللاقيو اهسوئكدنءرحلاموعم

 ا اهريخوإةو ها نءاهدعملاهم ش>والىآ دئاصا | ىثذقداص شح>ولا نمسدبرامفنوكمض نار عالو

 اا - ْ ْ سقلائرمالاءلاىفدشناو *
 0 02 كا * اسثو كقرطدقار ؟كاثمو

 ١ ا ةرط دق ىل> كامو ىورو هدع .ىذلا لمفلا ىلع هيصن وبر رامذا ىلع كإ*مضفخدهاشلا

 ا - ميه تايغارلاركس ار نرجس هز ىلع عضارملاوءاستلان :مىل املا ىلا ب ممتلات الوقيب *

 | ًاطونممأو عضربكنلاو ملاعب و ل ا مهلا

 ؛ تالا فدشنأ 2

 1 رئاطرمادا اهتيعسلفت 1 هيدر تك دق ىهر ك|* مو

 ف 2 ةليقىذلا فلوقلاك هءفلوقل اوبر رامض ا ىلع ورح زوو هدب ىلا لعفلا كد م سصن هيفدهاش |

 ل 1600الكت نيرطلا هدو حرفا اا حاعأ ىأ هطقاسلا كيمحملا هب , درلا و هفئاذنا ىهرلاو هقان

 : اهمملك ًايلاهلم ءعقب نأ ةوخو هلم ,هرامنمعت راق



 00 ا ووو دن <

 (86ه)

 ةغل لعل جاف نغتس وأ ثوكسلا هيلع غتسا ئشنمعمالا نيب دمك نيبتلصفاذا ١

 1 1 0 ِ ا ِ :
 ىف لخادرورحمان ال رورجملاو رانا نيد لص غي نأ ميقهن ال نونم مسا زج منول

 اذهلوقت همف لت ىذلا نيبو هب لّصفت «نونللاممالاوةددحاو ةسلك امه“ اكاراصفز

 (براقتم) ١ ريهز لاقو ديز كيب راضاذهلوفتالو انياب

 سم ه5 -7

 م صر "الا مه # هاا
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 ا ءاعدق د مورست

 رور#او راد انبب لصغف همرلاوذلافو ممل تيل دقة ضمك لاق هن 6 رام مك ل :

 جيدار لا ٌتاوصأ سدمارخاوأ دع 09 اك

 َ 2-2 3 َ 1 ا
 موضح حل ةبلقرسابو 03 ىك لسطا ىت مو

 ىع الا لاق 0 د رعشلا ف زويد 1 ء

 و 2

 ةرازخسا دست جراد ةه 0 ادبوأ هلال الإ

 اهراعاددو دغ ضر "الا نم 03 هنودم ؟واناذس سوو 0

 لوقيف هتقان فصو * رورحاوراخلا نب ,. لصفلا جيتي لعسصتراهتر ورحل نست

 دود م هل ونكمطملا ضر 0 نمراغل اان هزاخلاو ةهعدب ' وا متدب ةفاسأ أ دعب ىلعح وددملا ان

 لوا راس راسل ايفو كات تنال قرر ةأكراغ اخلاق لبقو ضر“ الان وتموءاك الا نم هبل تن
 نقاط لال را 0 واقر اهراس ءامدأى

 ع اوهعنألوقن هع قلوقات- فلوقل اول صفلا لس> أ نمزيمهل ا ىلعمكذعب ام بصن هيف دهاشل

 دهملا ىنم غلمي نيح أ لمتحرامقالا نمداك ًاالذا هلوقو بد الومثونامزلاةدشاىدعدنءاولمضفأو

 ماظعلا منهج ىأ ا لهتحأ ىورنو ارقفوافعضؤز رلا باطا لادقرال اىلعردسق أ ال نآ ىلا لامحلا

 تاملافدشنأو كدرلال اورو

 0 ةيسرماو * نك لطب وناةدقوكا : ١
 هندقفأ ىنثاق ىتعدوءاح“ هلا ىمك ىف لطن تاق دى مب ؟ىندملاورارملا ريكس نرظمل وجو ديضدهاتل ١

 "3 ارسسدملا فل خا دلارس ايلاو هتئزروتوملا

 ةمرلاىذا اذهدعيبابلا فد شنأو * ناصقنلاوماظلا+ ضهلاوواسلا
 5 اش نهلاعبان مدا اويحاف

 ةرازحلا دن حراههه 5 ادنوأ ةلالعالا



 ! ا 000 09
 1 2 ص 0 و 30 - 3 2

 || اهعوقو نآكاذعمو را ارمذن عضوملك ىفس هله لق اهيفد هد نمر هذ أل ئاق لاق ناف

 | (لس) رعاشلالوق ىلعزوحلاقو رثك أمك دعب
 35و و ًّ 5و

 4 ْ هعدضو دقو عركو 0 ىلعلا لان فرعم دوك

 (لمكر لافاك ءانرسفام ىلع بصنلاو عفرلاوردما

 ' تح مراكَلا يدرب مح 0 ةقوسورغأ كلم مهيفوك

 عاقتدحام ةعيسنلا مَ د# ديس ركبه بك لاقو
 رع

 ل او اذهذ نادبعالو عال ادبعمكو نالح الو .رال نان أدق مك لوق اوقتو

 | كاذو نادعالوثا دمعالو نالحرالو ىلا الكراك رك هيف ل عام ىلعال مك هملع

 || عمجوأ اسهر نورسشع تلفاكروكملا داولابددعلا نمهسيلعّسعقوامر سفن مك نال

 || القماهفتسالا ىفعقت ىتااّمأف ريالا ىف عفت او را اداهو باوثأ ةثالثوكروكشم

 ل اوأري_ا فنيلج 0 ودابحرال مكثاقولو ْن ل درا افرع

 - رالف نيد_عال و اًدمعالن و ردع ل اد دراح وأ و ددعل ند ا ذكد سدل هن ا ر اح 2

 1 || تنرتم اًضقنناكو الاهم ناك هيلع ناكو لهن ال هنف لك ىذلاال ا .رالو

 تاملافدشنأو ٍ امهري_فتباصدتو

 ١ هعضودق هل“ ع ركو * للللا فرغم د رعمك ١

 || فرو رارااريثكماذ وكي وافرظ مك ل >< نأ ىلع عفرلا# فر قم فرحلاو ب صنالاو غفرلاز او> هيفدها ثلا

 | مك نيبو هتعيلصفلا | جقل زييقتل ا ىلع ب صن اوىلعل الان ف رقم: موك دقتلاو ريشمدعتامو ءادتيالا فرقا

 | عضو. نيعضوملا ف مكع ضوموةرو رضر هرج اب هيف تاءعاموم 5 نيدملصفلازاحأ هنأ ل»ؤرحلاامأو رجلا ىف
 1| هدوم ميتللا عفت 0 تذل مالا لذنلا فرقملاو دوح ىلعلا لان نيف ةرقملا نمريثكردقتلاو ءاد .الاب عفر

 1 بايلاقدشتأو * هلذبب .الاعركلاعقرلاعم ضو

 ىتم مراكملا هب .درأب مكح 5 ةقوسورغأ كاممهفوك"

 روهشا.ارغ ”الاومدقت ىدلاكز ام بصنوأ عفرولو ةر ورسضز ورم لاب لصفلا عم ك9كإم ضفخ هي ةدهاشلا

 1 هقوسلأ ئثلا تفس هفاقتشاو 0 ؛ وذإ!!نودةقو كلاوه> ولاقضايملاةرغل الصأو

  قزييوتلمهقاسهفاطتنا فلخديو هفيسل ئامو أ هئادربلج رل |قطتنب نع ءامنحالاو هفاخ نمهراسادا

 | لحتالو اهسلاح ىفكلذدا ةعتدداس )!تناكو هندس ,ىتحااعرو هرهظد هملعدمع وكذب اا سمملهدوعق

 تانلاقدشتأو 5 ةر ورضل ال اها مح

 ١ عافندحامةعيسدلا مض * ديسورع نر كى فمك

 ءبلاعسدنموهوهيطدلاهعيسدلاو ءلبةىدلا ف لوقلاك هيفلوقلاوةرو رض مك. دمس ضةخ4بفدهاشلا

 فب ىشل ادجاملاو فورحملا ْمَساو هنا ىنعملاو ةنفملا ىهلاقي واهم عفداذاهترح
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 0 ارمي كا تلا هرب نأل5 كاني[ ْ . |

 ى 3ك لااا العآم ددهلادي رمسغي ىذلا ىف لعمق ءا.ش نإ دعب هريس يش ددعل نعل أ

 نأدب رب هناك لاح ادق ناك مكى يعني ديع وأ اًديع ص: نأ كلذ نءُلَو لا دارأواو دنعلا 8 ١

 ةرهذم ىشومك ل-#" نأ كازو عالهنأ ادهعمو الئاسرب_صيقاديعمك هلوة١لئاسلا مع || 2 3 ًُ 00 . . 3 0 2 1 0 .

 مك لوق:نأزوعمهنأ ل ياذا معزو مكر مضأدق هنأ ىلعَسَصنف دبعأ ةثالثوأ نيدسبع 1 ١

 دهاش نم مك لوقت نأ كلذ نمو ل اريخاهاذومالحاةفدَدل لع تهاذكل امالغأ| ١

 كيذوخأممك لوقت اضيأربل ا ىفوهكاذكو أكل ارخاد_ هاش تلعجاذا تالفىلعأ|

 ةكلو مك هيف ل تالا نال كلمك تلقا ْذاَدل عضوم ىفكباذوخأم ل2 نا ثدرأ اذا ١

 ا 5 يتسن نيغاتناينعملاناك ناو كال جر 0 تقال : 1

 لوقتنأز سي ا ال كلئحر فز والو كارلا يعمرغ 1 ٌْ

 كلنا
 ىفءيموهو اًههرداذكو اذكهكلوقكلذو جماهفتسالا ف وكعرج< ةراميااذمإ | ١

 نم ا ءام ”الا فد تنك اذا 90 ا 0 هازاعءابسشأ الا 3
 « غ6 ها 9

 امان 00 ؟نأالإ رقاد 0 عر 1 كبارا اك ا 1

 (ليوط)
 م دربفأأ الإ مامأء 2 د 5 مكتعان د در اكو

 ساشنب و رعلاق و 01 ةلرقن من "اكو ّلحو علاق 55 1

 ساشن و ا ى ءرغىرحامباناذههتخ زبارؤدشنأو « ال

 5 ةمئدرت وهل اءامأ ءىجح اك رت عج دم نم مكنعاب ددر اكو ٌْ

 ىلع ىو ءاحو ءان رو رصوعلاو معاف ظفل ىلع نئاك .ثاقلاسقو مك ىئماها: لذ ناك هلوةؤهيفدهاشلا |[
 دقو بترومك لدا مهو ى اك ىد ءماهلك اهات "مت اكو عم دزو ْ 35

 تكتلاباتك ىفاهتلعواهمكحو اهلسص تدب |[

 منقي ىدلا ماقملاو رتاعت همف ىشملا نمبر ضوهونا.درلا ىشع ىدرب ىدمو حاللسلا سا :اااعحدملاومهاز را أ

 اهون و رفخا اوةضيبلاكح السلا 1 4

 حدمنمبرخا ىفانتريسمعن ءانأ ددرم < لوقت <

 ( لوا هيوسس - مه )

4 

 وشما لافاذا هنآ ىرئالا لعقلا نمدخأ مساالو لوفي سيلهنأال نيعضولا نمد حاوف

 نددرب إوهلوق)
 هلرسفب تل وسما

 نآلئاسلا ىلءىأ(ملا

 " ية هرد مك ل وهم ؤر سف

 لؤسملالوةمف كلارا دوأ

 رك دءاشنا و نوريدع

 ءامثناوامهرد لامن دودعملا

 هلوقو عو:اارمسغب ٍ

 نأ كإذ نعلؤسملا دارأ أولو

 نأ ىن.عي هلا |اددبعبصتي

 نع حرخ تبصنوا لو سملا

 هلأ تاتا سراصت باو ادع
 دهيسصتب ا عاق بدت ادا

 لئاسوه وب ظذان ىذلاو

 هباوحقلاةذاهرهظأ ناو
 دقق نيد _.عالوادبعال مك
 :ناهقعتو لاس هد كح

 مكرسهظ ناو بدع
 اهرمذ نأ ن مدي الف

 دبر واه هرهظأ نم َُك اراسدف

 0 5 لا-عإىف هيلع

 رمخنال اهلاممأ و ىغو

 امم ها اهفوضل

 قاريجلا



 نب اكو هأ أو-ق)

 )ب رىعم اهانعم

 اهانعمنأءارفل !تهذم

 نييرديننب ولا تال وك

 مهريسسُفت رك نيمف وكو

 امو اريسسلا لاف مكنآها

 ناالممأدب ويدس ةمأ !بهذ

 ىلءهلو_خد فرح فاك

 مكو برل وحدك هدعبام

 لو-ةتواهسفنتف مسا

 لوقتالو كامك

 ها كليك

 1[ اًهسالو ةانلمو لئاكراصو مالكلا همس مان تلت ا الن ماهومزلأ اف

ناهد سامو و نيونتلا ةلزنعةرورح ! لافاسل ايم الاثرادو
 3 1 در كاران 
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 1[ /نمَّتفذحنإ و. بر ىنعما هانم *اكو ةملكلا نمدناكرسص] ىت- مزالدكو 2 دي

 1 انرك ذاسمف كا ذزاجاكن مراسمضان اهر 2 نأ ى سعف برعلا نمدسح ا اهو! لافو ف رعفامو

 1 ًالحر مُهلضفأ تاق نح لج رف ملصق لمكا امهدعبامفاتلعّنب اكو اًذك لافو مك ْق

 1 امهردددعلاك هلاولاف ممن اكل لذ |لاقو ب ونتلاةلزاع مهناك اك نيونتلاةلزنعاذو تارا

 . || ةلزنعاهدعبامو زيصتفهسشتلا فاكلاىيتاغإو هنماك لنا اولنتاذ وفن رقنمددءلاكو

 | ظ هيشتاَن أ ىلع قاكلاَتاشدأ ناك كلوقكلذ نم دحاوءئىذ
 || نمناك امكلذو ب ماهفتسالاو رينا فنون مثناك اذاٌمكَبْسَل بست امباءاذ هو
 . || اهلعو اًيراقثمسانلا قامو اًدبعُتملو اًناصم فك عضومءامسلا ىفامشالوقوخر داما

 ! ءاممسلا ىفامو لسعلا نمو ىلو داس بعلا نادم ف لرخ تأ تدر اك كلو اياهم
2 

 ! | امهردانو رشع لاو نيح نب رشعقهفذ-> ام اغفخ كلذ قرد باسل | نمفكع ضو.

 1 نس , رشعةلزنع لثمن ال :سشعلاب مه ردلا بصدنااك د ا

 ١ نمّلدسرورهلاَنأل لهنا معزو نيونتلا َعَمماك ةفاضالا عْممدقهن*ال ني ونتلا ةلزخ عرورخماو

 7 تممأد-ةفنورشعىلتافاذاك نأ تعبأ دةفهلثمىلتاقاذا كن كاذ عمو نب وئتلا

 | هلدمئاذكف ددعلا كلذ عونى أ نم فرعي هيواعوفَّتصصتختادقفامهردّتاقاذاف عاوتتالا

 |[ م انا رمنعم ديذ ادمعلاق اذا دمدعلاو ةسو درغلاو ةعاصشلا ىلع عا 0

 ٠ || ونلاواعفرادقملا لع جر تسافلذخادادقم ىلع نوكن ىتاابورمشلا نم يرش دعلاو ثلا

 3 . بصانأك بصتي هنكلو هه ع نهالوني ريشعلا نم 0 !مهردلاو هعمأن نمسلهنكلولمل اوه

 1 هملعكلذ لثمو فات ىنلاونب رمشعلا عون نمد ع وملاو 1: ةوتورتعلا

 : |رادلا ءلمدلو ادبعكنمريخ ىلو كنماريخراداا لم كاذكو رادقمرعشلا نيدو عش

 : و رت تناول بر ادلا لم ىل تاق تشناو رك تكنو راسل حا

 1 هدذعزاجاكهدنعزاخ الاجر تاق تدشن 0 رتل 1 ىلا نوكو كلذزو هفاعيج

 رادقلاّن ال بر ىنعما_يفلخدنيح مك ىف
 ذزاذ ماهفتسالا فمك ىنعل فلاغتءانعم

 ش 0 :ف

 00 2 20 0 و 0 و 2

 || ةلزنعدلع سنملااذنمعأاءاوثأهئالثلوقناك برىنءماهاخدذاوك ىف زاجاك عمه اودح اولا



 1 77 1 ز ]ز ز] ز ]ز]ز |

 د 5

 هت ةكينر# ياقلب ىيسضر 20 سل ومولا + ذا الاخ وجا دن

555 

 ديزكس رافال ت اةكن'اك هّتسعَسىذااوه سرافلا ناك اذاسرافديزك ال كلذلثمو نيونتلا|| ٠

 (ليوط) 1 سي سباق | 1

 10 هيض 0 . 0-42 هيض مع ه- رعد
 ادف صم كلذ قوفدعم ىف ىلوذ د 2 تان

 - ص ا

 ترام هللاتر مذا هناك اك ردات كلذ لثمو افرع لنقول رستم للا
« 

 الحر هلم تي ًأرامو الجر مودلاك
 2 قه 20 8ةعمه 7 ىلا - 3 2 نك

 الح رهردهللوالحر هعو كلوقكدو 1 رداقملادهدمسالا باصتنا بصتنيامباناذ_هوو

 رس

 هقلو لجر نمهب ل مسحو لجر نم+ و تاق تش ناو كلذهسشأامو الجرد مسح 1 1

 نم سد هن اللد رلابصتت | ود ادني وك قاهل ودك انههنم لح دستف لجو نمر رد

 تلقاذا كنأاض اذه عمو نب .وذتلاةلرنعئاهلا ترافل والا مذلكلا هيف كولو الا ١
 وص

 اًسراق تلقاذاف هنمتبدعت عاوف ”الاٌىأو تبعت لجرئارومأ ىأ نمتم<ب و تمعن دفف هو

 ساده نب سامءلوق كلذ لثمو وه عون ىأ ىف تدب مييثلو ٌتصصتتخا دقفاتفاحو ْ
 - ا 2 2 ةءود - و 65

 فبادر ,ًافار زسمنعطرو د اود َّظ اذا ع هو راقت

 لوقٌكلذنمو ادمكوتءايلاهذ هه دواسراف تفك ديربامناو اسرافكل كف لاقهنأ
 ه- - 1 كك ص 3ع 5و م دمع

 أراح كا ار واف 5-5 لدحرلا د ني ىننا لو" ىدعالا

 ليعح نيبيكل هن وخمتت اك اذا مكث صن برم: نبامباب فدشنأ او #*

 ادن كلدووف دعم فلهذ * مججدمفلأ ف | وعمسد ق هن

 هني وقاذاهتدفر نم شدحلادفرملاو كلدوهوهيلا 0 مسسال |عوئازيرمتل ىلع دق مم بصن هيفدهاشلا

 ةرصملا مني ومهننب تناك ىتااب ورلد الا نمم_هءافلحوة عم رع ومج فصو * عا

 با قد شن او * هفصو عضوم فاهم“ اله يلعو وف هلالدادفرا فذمفكلذَو وكدف مدعم لهفدارأو

 ىلا سادرم سسامعلرداقتا ادعب ممالا باصتن ابصتني ام

 أسراف تحرأف اررش مهتعطدو م اودديتام اذا مهموح ةرمو

 تعااجئعأ سس «راق نمت 0 اوحدملاهبف هلسح .وأ ىذإ اع وئالزيمعل | ىلع سس ءراق صن هفدهاشلا .

 اهنمىحىأاها>واهدرةراغاتقرفتىأ ل1 1تددبتاذالوقب * هبنتننامو ضر الانمحارعلا
 هيناحقفناسنالا لئاقمن الهنمدهارزشلاو رمد او فاه قتسم ناك ناف بناه نعطلار نشلاو

 ١ ىثع اللباملاقدشنأو *
 ٍ ارا تحل 1 تحرق 3

 عوناا اذه قللضفلا هباع تغلب ىاراحنموبرنمتدرا او زيموتلا ل عراحو بر سصن هيذدهاشلا

 تينلاردصو
 اراحثتحراو ارت د> راق * ليحرلا اح ندح ىيذبا لوقت

 كلذو هلوق)

 ال -ره<وكاوق

 م

 نمباملا اديه ىف 0 دام

 دقام ريمذوهامناتآ اهلا

 ل-حررك ذ ىر رك ذ

 ظفالارك ذب وهلع ىف

 لامن دما يس ىذا
 ٌكلذتلقاذأف الح ردعو

 لاحرلا فدو هنأ ىلع تالد
 كلدكوهل_ضف نمبدتتم

 اظفاحوأاسراف تلقاذا

 ها كلذونوأ



 كادوهلو فق)

 د.عالحر مل مهاوق

 ديعسوأ لاق (حملاهللا
 نايضام نالعف سدو من ١

 مذلاو ماعلا حدلل ناعوضوم

 قلعف ىلعاوهانسموماعلا
 امهتمدحاو لك ىفولصأالا

 مذ بابمزلب و تاما عدرأ

 امهدح أن معيش 0 سدو

 حدملادب وكس ىذلا مسالا

 حود_هللارخ الاومذلاوأ

 منكلوق كلذ ومومذملاوأ

 مدااناس شد ودين را
 ىذلا مسالاف كمالغ

 و-هحد ل اهب وكس

 لسه ىذلا معالا

 سن وأ ملهبف

 راصتخار ها

 م٠

 3 الح ردبم ل

 | || اوطرمت ممن الرامضالاب | زمن الئلذو © ارمذم الإ ف ورعملا ف لمعت الامباب اذه و

 1 لبق هلوعفم مّدقتىذلا لعفلاةلزْنءّنِإٌترجاك اذكه مهمالكف كاذىرف- او ذوريسفتلا

 : قبصتتاامو مهمالكىفةقي رطل اهذهنإٌتمزلاك مهمالك فعن رطااهذهاذه مف لعافلا

 ]|| هتلادب عال جر متمهلوقكلذو هيك. حباب فب تام باصتنك بصتئيهناقبابلا اذه

 3 هو تلقالا اك الري هركلذ لئمو دحاو ىنءملاّت ال هللادبعالجر دب كسح تلقت اك

 ]| الجر من لثمالجر هيك و ىلا ىفالمدعبامق هول - عاك هدعبامف ل_عدنأ الحر

 منلوقتنأ كلزوحالو ةعمق .ةرلاةلزنلاامهباصتسا ىف ءانئا مسمن" الكلذو ىن-ءمللافولملا ف

 07 ْمُدقمرامضاوهامناو ريسسفتلا ةطيرسش ىلعراسعخالاب اودبامغا مسالا تكستوديرالو

 مسالا 1 ٌدامدعت ,رمذأ امنا ُ درك دب ديزو توكسلا هيلع 0 زو< ىذلاراسمذالا و مسالا لبق

 ف ةرامثالا عضوم ىف ُثوكبأل و هس : ىتح يبست |هلم رالباممالا نمَمّدق ”ىدذلاو ١ ارهظم

 ب رآلال |وق ” سس يوم نوكالو هد_عباميسشي#ت ال ٌرهض ام و نوط تادلا اذ_ه

 هت هاهلادعبّترك ذىذلا ثيدحلاراسم شاه َكْممآَةهاَذهَنِإو كموقمارك هّنإ

 . || هلك مالكلا اذهراصف ةنالقةلءافو كسمأةبهاذ سعئالا نإ لاه هيملكتالناك نإ ريد.قتلا

 ةلزئجوهفهللادعلح رلا معن مولوقامأو هريخ عضوم ىف ءاهلادعب امل ذكف سم اللاربخ

 لَ را هتلادبعلافاذاو هتلادبع فل متلو لجرلا معن هتلادبعوخأ بعد

 || لاقاذاو هتلادبعلاةذوهّنَم ليقف لج را معنلاف هنااكو أ وأ بهذ هللا #1عةلزغع وهف

 : ْ ظ رس سوس ل رلامةنلاقفأثامل بقه أكف هللاد_.ع
 وو نع ص م

 ص 0
 [-. 58 5 - 4 2 - . 5 2 ٠

 رو رم ىهفروامت الرهظمىف لم ىرخأ سم نوكتو اديعههمىلتاق

7 4 2 0 0 

 هنيدقدت 6 1 ريسفتلا نمدهدعدا1مدقىدلا ارمذملاى رك رد هوخأ هذ ل رع

 و و و و - ع ٠
 لحرلاو لحرلا معن هتلاد_,علوقتنأ لاح دنأ معاو 2 هّ.نرمضادب را ٌكلوةوكوهو

 لوقناك اراح تحربأوا,ر تحرألاةفراحماو برلاربخالءفلا لعج كراححربأ وكبر حرأ اذهىلدىعملاو

 0 علو الارعسفتلان نمنسأ اذدهو كت .ءترقو ك سفن تءاطىأ انيعتررقو اسف: تدط

 ,.هروهفأشدامن ملكو < ودمملاكإ ا برلا.دارأو تدم ال



 سي معلا شفت را :نآدرتإ ربو ا : مهددا 0 رام 0 را[ 0”

 - 00 همدس نمو تا اا هاند صل القات ارت ل 1 ا
5-2 - 

١ 20 

 هئيعداد عدت :لاذاة : يد فاول نشا ف ذالرتانا ١ اهيعبأ أ

 2 م .ةىذلا مال اهلماع معن تناك اذام 5 :رسهظيىذلا مسالاق اهنيعبّةبادالو ا

 مسالاّنأأك هنيعب أشد رتملاذا لح راءالخخت ذاب هنلافضأامو لج اوك ماللاو |

 رامئانأدبت و كلك درك ذامل الج رد تاق نا و رامذابأ دبيدقبر ف رهظيىذلا ْ ٍ

 لوقت نازوصال ةناشرمشأ انالح و متلوقتنأك عمان 5 هرك ذا عمن لسحر ظ

 عز هللادمعوشو معنى ىذاارامذالا نأ معز 0 الترب لسع قلع تدل اذالجرلا ديكس | ٠

 ٌةفصَّسنَأ لخالد رتنأ معنكو ةينأ هل جيني دقو الس رهتاادسع متلوقب نأ ئينيدقف |

 هرمسغب ل رولا درست ىذا لزيت ال فصو نأ رمضلاااذه مقاسغاو رمضلل َ

 هللادل ب هريسفتو 5 روسو اعلاف تاف وهاماونسيثأ مهل ى خداع هال فّسوال ||

 تانج رمعن هللا 1 5 اقم 5 ': لعالو عه نمالد َ

 هنكلو هللاديعوش لح للاو ئمفمعن نم سل هللا ل معف هعفرتف لح رانا ا

 هانعك هانعمسداو ه دقت اذهف هوخأ ب هدهَللادبعتلقاذاهنم خأ الا لاصفناكه نمل صفنم !

 اديانلع نوكذلو عفرالو نم .ةلدبف ل هت هّلأر ذل يسفت سيل هقا دبع ى عليو ا

 م ةأرملا هنتلقتدشناو 5 را تمن كلوق كلذو رك ذ توتو معننأٍ عاو * ءىثف ||[ ْ ظ

 مدي ءروظالثتأرعاو م. راك َتمثف فذ لاو ارسل َيعئاولات | أ

 و ١ 0 لجو زعهللا لاقو كبر رصاولا اك هرعت ذل توفت 2 يرو

 اومزلأ 6و تاكسالا سن هو معناوم لأم قذلتا اومزلاو راهثالاةمالعاوفد 2 رخاد | !

 ا

َ 

 سيو معا لصأو م يمااك ا همهلامعتسا راك ءامش لاةياتمااتت تشان | "

 اذهريسغلا ل هفام نم ثوكمالو حالصلاوةءاذ لا فاعضوثاذللانالصأ الااوهو 55 دمعت |

 نأ ملعأو هلوق)

 ثنؤت سّدبو م-أ

 _ ناكامنا (حلاركذتو

 نسح أ امهتمُدنأَتلا فذح

 لاعفالا فامهنكةناص تنل

 ليةّتسملامتسا نالطر و
 امهل نكي للة نأق !ههنم
 منال لاعف الاو ليقتسم

 اهيدن رأاذا لامقةسالا نم

 نم عناملا لبق لابقتسالا

 اعضو ام-مألايقتالا

 ثانو :الامدو مذلاوحدإل

 قتثو دحودق اهمالا

 مومذسااو حودمملا
 قاريس ها

 راصةءان



 اقرا

 || | ةمئاوقك راصنءتلا اومسقرادلا للا ناك اش هناقدكلا تمئراذلا هذ مهلوفاتأو ىلا
 2 نجح

 | رادلامعتدلبلا اك ذكو دل لا معنلاك :رملا مهنا نو قه او قنا

 | ثءاجام ىفءاناا تمزلاك ل ةلاكراص هن“ الو هر ىفاذهمزاف ترك ددلبلا تناك امل

 00 0 (َنييدَعَسلا ضءبلوهو) رمال لود كات لثمو كتحاع

 رومهملاجاسكلاوامو ْنَحَلاو « روملاهيقةيرادلا فرع لد

 #* 3 وهمي ديفَع ر رلكد 5

 000 كل 000 ىلا تح لزاما وعز و كلذ لعهلمف ناكمرادلات ال هيفلاقف

 | | كدا ىرالا رورع + مءاافمعَياانلوقاك عوف رح مساوهو لوو ةدحاوة داك“ هلزاعّبحو

 || مزاللاوهرك ذملاراصوّكل ترك ذام ىلع ٌتَح عمراص هن“ ال هذ ب لوغنالوا ديس تول لوقت

 (ليوط) (ىارلاودو) هلوق نءهشلأسو لدلك هنأال
 مد 287+ مولع هود ماش يس

 ىقاعأر رمح مع هللو د رابط فَحعإتأموأف

 00007 17 27: واهل اي ماماهقتسا نوكنو ةقرحألا لاو ةركشلا هفصنو اعلق

 نورّشسع هلوةنالل:اىرتالأ اديزالإ ىنوت |تالوةو امة ءالاىفالو هدعلاّ تا ثوكت

 3 اًجَأف المر نب رةعف تصتلاك الحر هلة مىلىفثصالاف لحراعأالإ قوت أ الو لج رامعأ

 || الأ ماهفتساىفاعأو اددعاهب رمسفتالو عاون الا نماعون اهم ص:ةعالو ءاماتسالا ق نوذ: أ نأ كيفما اش هل ا ل اا نا

 زحما اريح ناك ولو بحنلا عمه .فماهفتسا اذهفوهامو وه نمهقاناصسل وقت كناىرت 5 0 ها ل

 نييدعسلا ضعل ارهضمالا فورعملا ف لمن الامباناذههتقج رباؤدشنأو *
 رومهم ات ا<كاوامو نحدلاو * روااامقعيرادلا فرعت له

 00| 7 1 ارتفع هدد ركل 5

 0 سمطنا مقعد ىدمو لزنملا فرعت له لاق هل ”اكفىععلزتاورادلان ال هيف هلوقنمريهضل اريك ديهيقدهاشلا

 حيرلاهيرمهلاق بكسل ارومهملاو ءاعسلا من لاس الإ نحدلاوتارثلان مجان رلاةيريطا هر وملاو اهران 1

 روفسملاو هيف ارثلا قسو هيلعاهزح ار ارحئاديرب ا رلالعحو هيردهسا اذارههاف

 هن اللوعفم ىلءءاش هنكل وبارتل ارقس#ن ”الرفاس ليذلوقينأهح ولاناكوةسنكملاةرقسملاوسونكملا

 كر ل
 ىفاعأرتمحايعهتو #* رتب ايفخءاعاتأموأف

 فوذعم ريخلا اوءادش الان هعقر و ا او حاملا سس : نمضتامل ىفاعأ هل اوةهيفدهاشلا

 هءاكح ل ب |نمةقانرحنب رتمح هللاقب هلت خأأ نبا أ هنأ فصو * ءدك ٌومددئازامو وهىفىأردقتلاو

 0 ٍ را ف رعو هص وهف هيرعشت الى ه>كاَذِ هلاأموأو هلهأبو ول اذا+لءاهفلخل عربة ىف ناك ال

 ا : 5 ,وأنيمبةراشالاءاعالاو هرمصن ةدحو هاك نإ



 ركل
 11 هاك لم ا

 سل راع مت 0 5و مرو بار مام كك ووش نمل اوقننأ ريما فز زوعالهن دل كلذ |

 لآهمق عاوف الا ع نم عون هن رك سنالو ءانئتساالوالا-الو تابحاو نعتنالف كاهن ار ١

 نويلعام مم ىقمااف نعش نهنكلو ( ٠«هردنو رشعتاقاذا مص ردا ني رسشعل عمقه[ قام | ا

 الم هيلع َتلجام لم 0 ادحأ َتا حد م سانلا امل اوقن عنخ ند ري غىلعةسنبمو | |

 تلفاذإف بالم م كل لاني دقو د كاذعّترمامثلذكو | 1

 بصخكز ل وج بصنلاو كا هذ عفرلا هج ولايك رعش ني ده.لعو رمل ملتح أ

ٍ 
 ةفصد.زا انوكبألو ديزوهىأ.زلوقتةوهام هال لدبلالءَّتعفر |

 برع !مالك ىفةريسثكى مهو تع رفدعمإ ثم ىلتلف تش 0 ناو ماتلاد مبان ؛امهملع |

 تّسناف د زاهامماهيلع تافاذاف لدنلا ىلع ناك - تسل ةضاناوع تسفر

 0 و جيقوشو َك ,ءلج راذه لوقتو فص نوكمديعلاو مساهن ال | الأ ا

 'لو رثملا لع فلارامشإ ىلع ٌبصتوهف هيف اضم مس الك ءادنلا نارعا م« دا باانعوا

 وحن فاضملا اومسدت مسمنأ للا لام ءرو 0 عضو مىوهو عفردر ,ةملاو هراهظإ ||

 وو نان واو .هلا6 مولكبلا لطرح الاصح رانا نيح# ًركنلاواناخأايوهتلادسعان || ض

 اوك رثو ورعانون زانشلوقكلذو ةحاوامهمضو موديل فاو عفراكذ رغما اوعقرو كدعت |

 ليوطلا | ا وطلاديزاب مسماوقّتب 1 لتقف رئاك درغملاف ني ونتلا || أ

 عفرلا ثأر ل ىنءأىلعابصنناك تشاو لافو توصئاخشلا الابسلا لاق | َ ا

 ا
 1 ١

 اذ هنأت عزدق تسل تلق عوفر هقدر هلاك 1 ,وطلاد دب زانلاك اذاوه ئثعأ دعأ

 مسالك كارم . نملاق

 ىف عفراادرط [ إف ارورك نو« «سمأخضومف مد 10 انباعوفصءادسنلا فدرفم | ا

 ادرغمناك اذاهّقصو اواعف لءفلانوأ ٠ ءادتبالا عفتربامةلزخعم هدةءراص» ءادنلاف د رمل |[

 (ليوط)
 مصاف فادح أْثَضَر ءدقق: 2

2 
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 ثدح ال |سْمَأ هقاهلوةكتوكبال | لة بصن عضومف عوفرلا |

/ 
1 

 ل ا هتلؤنع | ْ
١ 

 ارئانثَّتنكن إنو زأ  3د م5
 ءادنلا با, فدشنأو ع ا ْ

 مداخن قح ءان>أ تضرء دقن »+ اما ناءارواخأديزأ ١ 3 أ

 ىع طر وو بصن عطوم قوهنوعدم هنالدرفملاىدانملا عضومىلعان رحب صلو ءاقر واخأ هلوةفهتفدهاشلا ا |

 ءانحم لاو هيف مصاخو هبلطاوشلذ كانكمأ دقف كراشابلاط تنك ةنالوقي * مدلا بلاط رائلاوومقر نم : |[

 ءادنلاباباده)

 ديعسولأ لاق (خلا
 هرغا فلات ءادتلا باب
 ,بلغالا فامنال ظافاالا نم
 لاعالا نماهريغ نعةرابع

 كاريكم طاضالا ١)
 دز لافو اديز تمرك ١

 ءادنلا فلو الب وذ
 اعاو رح [ىث نعد ريعنال

 هلم لعىرحت هارخ طفلود

 جاتحااظفاناك او لماع

 طفال دبالام ىلع هئارحإ ىلا

 ءان دأب ارعانمهئع

 لماوعلا نمْىسهعم سلو

 بارعالانم ابرمض بج ويف
 ىف بر علا ثماكتدقو

 نوومنلاىهتناامىدانملا
 ىذلا ظفالا ىلع هلامعتسا ىلا
 وفل ل
 رثاس وهن ويس هتلعف

 ىدانل اواعج نيب رسدبلا
 واع وديلوعفملا ةزنمع
 اولدتسا وبصلاهيفلصالا

 فاضملا ىدانملامهمصنب

 ةركنلاو فوصوملاو



 اورك ددقو ح

 وهامصان ردةبامنأ

 نكءاوىدانأوأ -ءعدأ

 لكل اه هح ىلعاذ

 اوعجبأمسمال بو رقثلاو
 بهذموريك ساءادنلا نأ

 جات-اامل هنأادذهىفىاريسلا

 ىدانملا فطءىلاىدانملا

 هن اعدم حاناو هسفن ىلع

 هععأب هاصبف ورح ىلا حاحا

 هلاهيدنتو هباتن وصت نوكمآ

 دال اراصق اهتاوخأ اوان وهو

 ىدانملاّ كي ركب لوعفلاك
 فدان ار هش وستودا
 راصوهل ظفلالو ل_ءافلاك

 هرك ذب ىذلا لع+فلا ةلزنع

 رهاظلوعفعهزصقرك اذلا

 هنوبيسربعو رهظم لءافو
 لءفهنأن عملا اذهنع
 ضرع مهراهطال مّتسال
 هن الههذبحوأام درفلاف

 ريسعب نأ هدو بطاخم

 تنأ كح كانكلاهنع

 قاسكلا بهذو كاباو
 بهاذم ءارفلاو

 اهدروىدان1ظىفىرخأ

 ع قاريسسلا

 هرطناةلوطت

20 5( 
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 1 اذا هتازنع :ووذفاضملاب فصواذاى دانا" اللاق“ لب ,وطلا ىفزاجأك عف ةرلا همفز م ل ئثىأل

 | فاضلا فن اذدو 7 عصوم ف هاعحت نأدب رئانوُأ تلق ادهزاحولو هعضومق ناك

 عطضوم ف ىدال ف صودن' ال هّيداناذا هتلزخع : وهفاىد انا سدا واذا
 || كه امتنا اكيصن

 : ا م متاكر يطا لاو هلوطل لب وطلا ىف ناك ام 4 فن نكي لو بصن عض ومى هنأل ىدانم ناك

 | هتفذينابن عمت ًاسوليللتا لاق و يدر كل نإ كونك لس الا ىلا ودراوفاضأال

 ْ | تناقتوعمتأريقالتأو ذ كاان ازا كلوقك 0 اذهلاقف مهلكس قا و كلك مم عا و

 0 | لادا بق م ما لع بصتتالو يعجب كق تش نوعجأت لقّتءشنارامملاب همق

 | ل ةولوق ]وقت دب هنأل سصتقي نيسعججأ نأ ىلبع كلب و نيعجا أ ىعألوقت نأ

 ا و | ةرفلا ناكاذااّسسنالإنوكبالن آل ىنبنيو هفةفصلا ف فاضل امو هارب اوعفرلا ف

 ىلعموفطعلاق لبق اًديزاناخأاب برعلا وقتنا ألق هذه هصان
 || يدل اذه

 1 سنو معردق )ت59 ريزاناخأانم .وقلافو بص عضومفُّبو صنم هنأال لصالاو هو هلممامصةراصق

 1 اناا. وق تاكا لزاانلوف هلزعاذه لاق 2 .دأا لهألوةوهو هلوةناك ورعانأ نأ

 1 ىف 4 اًيزاناخأابو ىدانم ناك اذاهتازئعادر 1 ا لمحت ناش أن از

 ١ ا وترك ىانم هدف نوك,ىذلا عضوملا نع هولازأ ثيح ل_.مألاىلا هنوّدرب مسمنأل برعلا مالك

 1 | ناك اذادرفم اأن هلصأتلا اريخبول_عسنيحلوَعَتَأ اودراكو هاصأ ىلا ٌقلاطنم آلا اع

 8 0 قر 0 الئااذ و نيوذت ريسغب هعفر رب رعل 1 ةئىدانم

 سنو معزو و رعى أ لوقودو ليوطلادب زديزانلوقتو ههم-أامو بوو تاوص" الا

 ْ 1 ا 11 راب اون وصور كلوت ليوظلا اًديزدي زالوةيناك ةنؤرَنأ

 هو  عصده«<9و

 : اًضَمصْم صاب لائق د | اًرطَسَترطسراطس و لإ ةيؤرلاقو هريسفتك

 هؤرل_الافدشنأو *

 0 اوصنارصن ىصئانزئاقل * ارطس كراس اطار

 1 | لوالا ظفا لعالم مفررلو مدقتا؟بصن عضو ىهناللوال | عضو ىلءالمح اريصن ارم صن ةمصن هيف دهاش !ا

 | زاوج قدرفملاتعنلا ىرخ ىرعف فصول ماةمموقب ىدلانأ بلا فطحل والا ىلع فطعدر. م مسادأ الرا

 1 ١ ق و 0 ثدقو بصخااو عفرلا

 ارصن كيلعىأ هلى راق



 )ه٠(

 لوفامأو اد رس زامهلوق ىلعدن اكهيسصنو نايبلا فطعارمصُت لع هنأ ىلهف ةيؤرلوقامأو أ ' 1

 راصفليوطلا د .زايريسسفتك ليوطلاديزديزايريسفتو ءادسنلا ف اّمسا هناكفورعأ |[ ا

 ىدرط ادق عفرلاّنْ ال نينأت سوبا دياتك سابا رغم ناك انادرغلا سو 1

 دقامممأالا سدا رعود زادلوقتو امصترصارصلاب دشن , مهضعن و ءادنلا فدرف ةملك ا

 ةعنال و رعوأد زانو و رمال ود ع 1 هلوقف ءادنلا فاكر

 انىلعهنكلو ةفصباهد_عبامسيلو لو"الا قل خداكرخ الا ىف مف رلا لخدفورملا
 ها

 اهيفادرب ىلا عضاوملا نمّناك اذ هن 1 بصنامناقمهتفرضتل اوديزانلاقن كم ١

 ديو ع١

 لاح رع الا أرقو مضنلاو ديزابنولوقن مها ارامرثك اةبرعلااًمأَف لسانا

 8 د <

 مادا اا ا و دزاير و 31 2 بدأ | ْ 1

 لاق ن ل عش لسلخلا لاق و رم تر محالو ديرب تر صام تاتا نب لم َثدرأولو و رمودبز ْ 0

 ةغادارأ اذا بصي مهردبا ماكو ةْثَأٌلكلوقبنأ يجلب و ل 0

 نأل اذ عفرو الآلم ٌودارأ ل ال ربامناو اههلّصَتّلكلوقينألاحدناال رمنم||

 لوقبن أى ئشو رمضنوهلوقةلزخع مضالاوهلوق ||| . (لاوط)

 «ي اهراسوّست | انه قنا د ١

 اهنكلو اذلمقن نماة سالف ءاينأو لبر بر لوقينأ تبن انيس الوان ال 3

 زئاحريغناك لَو الا مسالا هسملو ام ىلت ت ءاج را الا همفلخدامفرخ لا رشف و 2 01

 لخدامف لدار مناك اذاو اهللصو ةقايم_هناك اكذ :ركت نكيرلاهايصقاذ ذهتاقوم 1
 َك العلو ءاذ عت“ ال هللاد_دعو لح لاهيا 0 زو ل لا 1 لو 1 الاهبف

 دآ نّدْدَلارادو ءار ٌةءرادا د ةيؤدلاتا| |

 هؤرلتاملافدكنأو *
 3 ندحل ارادوءا ارقعرادا 2 001

 هناكف ه.ؤردقمءادنلا فرح:داعاناللو "ال اهيلع لمحام لثم ىلع هإح ءوفامضملافوطعلاصتهيقدهاشلا | 35

 ندضلاراداولا“ |,

 ( لبا هوس - 09 )

 امأف هلوق)
 رثك أف برعلا

 ديزا,نولو ب مهانب رام
 راين>اعفرلاف (ملارضنلاو
 سامعل اوأرك دول ملحلا

 لحرلاو ديزابتلق اذان

 ف هرفورا خال ١ اوهبصنلاف

 ثءحرسفذنلا نيدو هند

 عف رلادمق رايشحالال_عج

 نالع مذنو رضنلا نأب

 قعمماللاو فلالا قسداو

 رضنف ناكام ىودن

 ل>رلاف ماللاو فلالاو

 ة.ةاعموهو نعم تدافأدق

 تبحاولاثاك إف ةفاضالا

 ناكل ضنلا فاضاا ق
 هلزاع وهامف رادشخالا

 ها بصنلا ةفاضالا
 قاريس



 كلوقكلذو هلوف)

 (مالجرلاهعأا
 ىقلصالادعسوبأ لاق

 ممن لجرلااهيأأب لوخد
 نكعلف لح رلاءادناودارأ

 ماللاو فاالا لأن م
 طفالاريغتو اههعزناوهركو

 ءادنىلاةلصوىأ اول خدأف

 هواع> وهطقل ىلعل> رلا

 اول ءحو ىدانملا سسالا

 اهاهومزلأوهلاتعت لح رلا

 اهحورخ ىلعهل الدز وكل

 مااك.ل!ىفهملعت ناك اع

 فود ملا ن-ماضوعو

 ةلدلاوأ ةفاضالا نماسهنم

 ةلزئعاهاوإهح 4 و.سسلافو

 ىهوهلوقو هيبنتلااودك وأب

 دارأك ئاوأو ءالوهواذه

 اهفالتامومملا ف كئاوأ دع
 بطاخلل ف كلا نالىدان
 فاعلاهل ىذلاربغ ءالوأو

 نم ىداني فيكف
 ها تبطاخب سا

 راصتخاب فارس

 فالتحلا همفدحأ نب سل ةنجلبا اذدزاكلوةك ةيبا اذ اذهالوقتو و ع نا ا سس .

 كلوقكلذو هيدرفملاي#غهعقوم ىف عقبالو اعفرالا هبفدرفمافصولا نوكيالاب اذه ب

 اذه! كاوفك ل يلدا معزامفانههئأف نانأرملاهيأابو نالجرلااهيأانو ل->رلااميأا

 كنثال عفرلالاهبفنوكيال هم صوراصامنإو اذهل اف صونوكب اك هافصو لجرلاو

 لج رااووهراصفري_تفدلا همزلت م سدنال ٌتكسنواجياابالو ىَأالوقتنأ عسطتسنال
 ءامس“الاب فّصوت ىتلا ةمييملا ءامسالانأ ل-عاو د« لج راب تلة كن اكد او مسا ةلزنع

 ل 1 و اهيمأانوا ةتلوأو ءالوو اذه ىهو ىأءلزتم لت ماللاو فلا'الااهيف ىلا

 اذسلو دسحاو مسا ةلزخ_عهدعدامو ممماراصن الح رلا ناذهابو ل رلا اذهان كالو قكلذو

 نأ تفحم هسلعفقّتن أد. رتتنأو ديزاتلقكنأ لبقنملب وطلا د يزانكلوق ةلزسع

 دعب ِهْفصَتْم اذه ىلع فقتن أدرت)تنأفلحرلا اذها,تلقاذاو ليوطلاب هّنعنف َقَرَعنال

 مسا ةلزن ف صولاو اهمال ماللاو ْنل'الا يف ىتلا ءاسمسالاب ٌتفسصو متنخ فرعت ل هنن طتام

 تدرأ اذان كى أ ةلزنعرسصتاهترسسفاذاٌةمهملاءاعسالاهفذهف ٌلحر ا تاقكن اكدسحاو

 ةايعمالاه ف صوتالةلا اذنأال جلا اذاذها تلقاعتاو اهيلءفقتن كاز < لاهرسف:نأ

 اهفافنوعجًاءالؤ_هايكلوقك دك تنأَتدرأ اذا مسالا ىلءافطعوأ الدب نوكرآسغا هبا

 ىلع دب دحاو مساةلزنعناريصنم-ملاوماللاو فل الاو مسالا ىنعَّتفقو نيج تدك

 سلماللاو ف ا“الب فّصوٌةمرملاءامسالاوةلبا اذاهيًأ الوقت نأ ايف كازو حالا نأ كلذ

 ' || لثمو افثعالااهررغدب رّسفباهرّسفتالو ةمتيلاريغدبفضوافضوالواهبرّسشيو لإ

 ( لمك) (وودتلا نادر [اوهوز رعاشلا لوقكلذ

 سلحلاوعاسن ًالاىذلرلاو < سْنعلا صاضلا اذاب حاصاب

 (لماك ) صربتالا نيالوق هلثمو

 ىمودسلان اذولننالاعفرالادرفملا فصولا هيننوكيالبااذههتمحرتبافدشنأو *

 #* سنعلا صاضلا اذاحاصان *

 || ترمضىنلا اذاهرد_قوةهضعع تسل هتفاضانال سنعلا ىلاافا ضم ناك ناورهاضل اعفره-يفدهاشلا

 ْ || هب وسس فاو دقوا المصل امةقانلا توعشفءاملا ف ةرخص سنعلا لص ودب دشلا ةقانلا سنعل او هسذع

 سنعل امماضلا اذابلاو رعاشلان أف لالا معزو مف ةرلاهداشت !ىق
 اا هسنمس نعل الدب وماض ىلا اذة فاض ا ىلع



0 
 سسسع 5و

 مالسخأ الابحاص عر 0( هش لدفع انفو اداب
7 

 نسَدَحاو سْنَعلا صاضلا نأ لبق نهج اذا تلمع سلم هجولاي هااذابل مو 1

 اذا, تاقاذا بوصنملاةلزنعانوهرو رجلا اذدهو نمسا اذايوصصاضلا اذايلوتكهسجولا || ْش

 فل ةرعم ادن ىذةلزكع : سدل هنأ ىلع كدب م و اذا وهج واو

 ر وهّدلا عضومل سف هدعبأمنكلا و هد باعة فرعمامتمدسحاو سل نسَلساو صاضلا و

 كاذك آلا نانوكيال لو “الا ب سنم عضاوملا نمدحا اوكف امهموثالن أ تدرأ اذا نحلاو ||

 ناضااتلقاذاو هنمآشّتصصتخادقن هحولاتلقاذات تمعد شفت 3

 َناكو هنمناك امٌتصصتخا م هسسنمأسس ٌتدصتخا دقف سنعلا تلقاذاو تمتع 1

 تلقنيح نورمشعلا ميني ن مهودلاراصاك ترك ذام عضوملا نست ذهراصف هنم ٌهيْمَسنعلا

 اعافديعب اذهو ا رثعلا ءالؤهان تلا هجولا نَسْخا اذها,تلقولو اههردثو ا 7

 اذهان تافكن أك لجرلاٌبراضلا اذهابو اد.زٌبراَضلا اذ ها,تلقاذا لعفلاةلزئعوه ||

 | نمو هدعباعةفرعمل علو هميتالو برضلا عضو «نيبتلهد_نامّتركذو نراضلا | 1

 ديزدعباهفز كولو ٌنَسحلاديزايئلوقةلزاعوهلاق هجولا نَا لوقي يللا ناك م
 تلقاذا للفنالاقو ةّتلباوذاذها ركلة سزا زكا ذاتك ادهن نر |

 تئشنإ رابخلابهيفتنأفهيلعافطعّدوكيرم ءاددك و تم هيلعف#نادررتتناواذهان أ ٠

 ْ نوعجبأ ميغان كلوقكر راصنا اًيز تلقت شناو ديزاذهابكلوق كلذو تعفر تئشناو تبصن ] 1

 ىلءافطعن وكب امى رف اًرِعواَد زتاقتنتشنإو و رعود ديز ناذهانءاذكو نيعجأو ا

 نأ ب رعلا ضعب كمعزو ّلب وطلادي زامو لد وطلاديزان كلوقوئافصو نوكب امىرحت مسالا | ا

 بحاصىأ * سلملاوباتةالاىذلحرلاو + اذهدمب هلوقب تح او ماضل سنعلا بحاصايىندملاو

 لحرلا مامضل الاقبال هلال سنعل !ىلع.دعبامو لحرلا فطءيهلهي وبدسهيلابهذام ل عناكو لفءايش الادذه |
 لاتا< لحرلاو سنعلاريغتملا اذا, لاق هن اكقرمختلىلعلادماضلا ناهي وسل ةحاو 1
 ' اعروافيسادلقتم * ادغدق كج وز تبلا 1

 افيساداقتمادغدق لادن اكق لجل الاقتءالاودلقتلا ىنعمناللاقتعالادب رب ,وهودلقتلا فخرا لخدأف 0
 ىدسالا صراالانيدينعلباملا فدشنأو يب ارالماحو |[ 8

 مالحالابحاصىنترح * هس هت انفو لا اذان ١

 هيفلوقلاو هلوعفعالوصوم ظفللا فذاك ناو ثمدرغم نعم ف4 الءلاجبنانلعاضو جازم هد ََّ

 هليقىدلا فلوعلاك |



 تنّوذاعاو هلوق)

 عفتربعضومهنال
 دير (ملا فاضملاهمق

 دقدنال فرمهأدام نوت

 | اينيمنوكينأنم جرخ
 امهف نب وذقلا عدن و

 فاشملا هيف صن

 قارس ها

2:4 
 كن أل وطلا ىلا هف ٌتْهَلَتالو +حؤلا ن_سملادي زان ىوقي و ئطمالك ىف ريثك ديزاذهأب ع ه ماس ا م 2 506 1 01

 ةمهملاو نوكستىااتافصلاهذهنأ لاو 7 ىدانم هم افصو هل هف هيدانت نأ عبط ستال ! 2 ك0 20 0 1 310

 ريسغ عوق ص هنأ لة نماعفرناك اتم لع ىطع وأ فاضعتفص واداد_حاو مسا هلزتع 5 9 .٠ ٠ 4 هو 5300 058 2 ٠

 ءادتباوأ لعفب ٌتعْمترا اذااهتافص عفرلا دارظاك ةمّمااهذهتافصفف عفرلادرطاو ىدانم

 ليوطلاد زاداولاف نيذلا نأأك لاا هذ_هىف تناك اذاا هتاف لزج تراصفإد تمم ىلع ىو 1

 (زحر) رعاشلا لوقّكلذ نة ةنثالثلاءايشالا ذهب عفترتامةلزنعادب زازلهج ||
 كيتا . و 22

 هنمفذحنامناو فاضملاهبفعفترت عضومدنألنونئاعاو لقا ديز لاا اهيأا١لوقتو / ١ 0100 5 -ٍ ع 1 2-00 2 6 4
 ِِ ل ال 2 ل ل

 هفصهتلعحادا هجلاودلب وطلادب زاكلوقت و فاّضملا همق بصتتي عضومى ناك ادان وغلا

 || اذهل عة اذفطعتنأتدرأفل-رلا اذهاتاقاذاف ٌتيصنديز ىلعةتاجناو لبوطلل
 4 ِ 2 ا 1
 اذاه<يأا'لوةنالكن أى الأ ءامسالا هماع ف طعت الهن ال ىأقكالذز والو تصنلاة سف زاح

 : ١ 91. ع و 0 2 ص 5 30 ا 8. 0

 1 ماللاو فلألاناك م ى الفصواذناف لحرلا اذاهيأا.كلوقاَمأو هلعمن / مم نك هلا

 ١ 1 0 00 2. 00 ا
 فا" الل ة_صاموملا فمضأ امو ماللا ا الارانصام هلدهفضراصف أم ومدن ال هلافصو

 .٠ - .٠ 2 5 تما و م ما ٠

 ةمرلاوذ لاو لاملاىذن انو لمجكلا نسل اترمكلوقوح كلذو ماللاو
 دهاع ىلا كيدهعت ل كنك دي ىذلاسراداالرملا اذاه.أ الأ 2 8ه-5< 526 8 95 هر 1 ق<- د

 ناو ليوطلادعن نماهب هاحاذا كلذ رمغهيفتوكمآل با اذ لاق لي وطلادب زاب لاق نمو
 1 3 9 و 0 1 - هم

 نا لخفلااذو ودعلاى انلاديزالوقتو ناه>ولاهمةناك ةسجباوذ هدعبوّلب وطلا عفر

 هلوقفهملءاضرتعمرحن ندقلائرمالاذهلوقي
 ١ الهاكو اكلامريبأ ىح * الطاىضش بهذي الهشاو

 مفا و ريسغممفدانئامواذاكه دع و دمع له دش ف كالهالا مه دعوتفدا هانأ اولتقدقاوناكو دسأ ىبنهنامحامهو

 تالاف دشتأو #2 مالحالا ثاغض اك

 * ىزنتلاو:لهاحا اهأاب *

 - لعدتعتى ةرة ىدانع سدلل هاا نالافامشمناك ناو ه4ىةروىزنتلاىذب اء لهاا تمن ه.فدهامشلا

 لهما ةفخانه ىزنتلاو زا ىزتتلا اذان وىن »م ىلع ءادزلاو داراوأ ىأ نملديلا ىلءىزنتلاوذ بصنولو عضوملا

 ةمرلاىدا|ب املا قدشنأو * تبنثولاهلصأو

 دهاع ىلا ك.دهمب ل كنءاك * ىلا را هلا لزنملا اذاهمأالأ
 ناكل وق + هلثمدرغمهنالا دله ىلع لزنل|ىرحأو ماوس الا ىف هلثم هنالمبمملا مسالابىأ تعنهيفدهاشلا



*:9( 

 لدعلا اذأبو تلكذتا الغسل |

 هيلعاةطعالولو اللاقصو نوكمالهنأل م متشلاوأ ًأمظعتلاو حدملا لع سصتتني امباياذهإ | ْ

 كلا ارم ًارسام عّم_صاكلوقهل زئعاذهو نيكاصلا نسلم هللاد_.عو قا رلا ان كلوقكاذو ْ

 نإرايفلا,تنأةنيليوطلا تلق ور عودي زاتلقناف نيكلاصلانيلجرلا وأ ّبَحَأو ْ

 لاوطلادب ز دءالؤهان لوقتو ليوطلا ديزاكاوقةلزئعنأل تعفرتئشنإو ٌتدصاتنش ْ

 نإو لاوطا|ناذهابواذ - هأن لوقتو مولع فل عرانهه لاوطلاو عم هنأل لاوطلاو ظ

 ءالؤهاب لزنعلاوطلا سبلو فطعانهُلاوطلا : عوفص هلك اذ هن ”الٌلاوطلا تلق تش - |

 َن"الةفصلاو فطعلانب اوقرفامناو ةمئلار ريسغ فو نموهاغن اذ_هّنآل لاوطلا ||

 د ديربت دررم تاقد_ةفكخ أدب زد ةردع تا قاد ”كساللاو فلا الاةل زم ع ىجتةفصلا ١

 كا ع رئذااديزب تاقدةناذ_هدب ديزي ترص تاقاذاو ممتىذلا ا

 كي هالو اةيرانكا مهفص نمنيذلا ل وقيس سرة نقال تنأفمسهلك كمون ||

 1 ماللاو فلأالاةلزنعسز سيلفي ز ال تأيتورتمالا ل َنِنِهلا كمو#ب ا

 ءيثشلكف هدعبامجالو هبفلخدئشبالهسفنبة ةرعم هن أماللاو فل" الا ةلْرْمِع سما هنأ بع أ

 اهلاحن "الرمل اذهةمبملاترحامغاو هباع فانعوهد او مساةزن ميلا ووهنوكيتأ ||

 يا راد ولج 0 ءامنالا نياعوف ل ا

 5 لا هيفاس قداس كزوالغآ لسد #* را “0 راهب | ا

 هناقراغنالماللاو لأ الا همزلت مسا هنأ لبق نم كلذو انل ار غاهنًاناولاعدق ممن الِإةَبلاماللاو | ٌْ أ

 ةماكلا سنن ىلا مقلاوسا ”الاةلزنع بف ماللاو فل الاث اك راصف,سهمالكى رك || ا

 سلماللاو كك "الا هقرافبأل ناك ناو كاذلاهىذلا نأ لبق نم كاذ لات ىذلا ل ازا سدلو || ْ

 ديزةلزئعاملا انهما تاكولو راسا دل :رئالأ املاع ورعوديزةلزتعامما ١

 كاد اودع لاو فل ؟الاهيفّلخدأ الف 0 لأمها اومسسالات و هفاذزحمو رد

 فراس فن نموهام“ هلزاهنوك نأ هن زقباماضإأ اذهف اقلك مزلزل الا تزاصو ||

 كل أالا مهةراغيدقسانلا تالا سانلا تلقماللا دا "الا ٌتلخدأ اذاف سانأكاذ لش || |
1 37 
 ل

 ظل امر تا - ىلع 4- ةجانا و ا هوهو كرا سرا الّتدصندب «ز ىلع لضفلا انتل 1 1

 لوقتو هلوق)

 ديز ول رلااهيأاب
 لج زلا تعنزوال (جلا
 نال دحاو ثعددتزو

 ديزو عوف سعب رعم لح رلا
 قد رطلاف مضلا ىلع ىثمم

 فقلت ممشى وأاهف
 ىلع نئفدلا لو بح وذ

 ىلءوامهمصأب رمكم لق

 تاحلاصلا نال_- رلاامه
 مذلا ف الت>ا لعل دتساو

 الن ًاديزان فو للا ىف
 ام ةجلاوذ ديزاب لوقت

 وذلح رلااهيأ الاقي

 قاريس ها ةجلا



 كلج نمهلوق)

 قاريسلالاف(تنبلا ٠

 ساسعلا وأ ناكح
 ىلع نعطد د ىللاان زيحال

 مهتم ريغهي ودسوتنبلا
 نماناعصأ نمو هاو رامف
 تعم ىلا أ ا هلوقنالوق

 لاقت اك فذحلا ىلعىلق

 تعنلا ماهو ف ذك

 هأ توعنملاماقم

 ع1

 ةلزئلاهذمبتاَريّدلاو محلا سيإو هرك ذىلاعت كلذ ف نوكم الهقناو ًةركت نوكيو ماللاو

 االول 2 عينة زاع هللا ف ىهو ىعصلا فاس ملزتعا جف مالا اولا الا ءامسش "الا هذه نال

 اورتغو ءاملا نمالدت اع ىف فل الا تناك اكو ءاملا نمالدم ةحجاخا ىف ءاهلا تناك اي ةملكلا

 أ ل لوقت :أىرتالأ هلثموهاموريغل سلو 2 هلناك مهمالكىف ريك اذا شلات الا اذه
 8 2-2 و 5 3 5< ه 9< 1 0

 ||| مرأ0لوقنالو لبأ/لوةنو ضاقاذ_هلوةنامردأاللوقتو لقأتدرأ اذا قأ/لوقتالو

 5 5 5 9 م تا اسفل د

2-0 1 

 ]| ملا و ءادن مهلا ليلا لاو هرئاظت لاح نعوهمالك رك ألا نوريغب ام ترعلاف مايألدرت

 قانهه ميل انااا هلؤأ انتر ن-ةماكلارس[ل يلق معزا فانه ىمهذ ب نملدبانهه

 1 وزع امها ناقرح مسالا اذ- هى مملاف اهيلعّْشيب ةملكلا فيلل نون اك هيلا

 1 0000 مالا بت لتشمل اذاو با رعالااهيلع عقومنا الدم فت صءاهلاو

 ضر "الاوت اوهسلار طا مهلا لحو زع هلوقاّمأو ءانها. كلو ةك توصةلزتسع مهد فعمبملا

 ْ ا | اًمأو هريغل تسداالاحهلن الو مسهمالكى هنرثكلهودو و ىلعمسسالا اذهاوفرمصدقف ان ىل_عف

 1 مسالاراصو اهيا تلقاذاو نينّيها[ تروس كنكفادبك وىأاتفطناتالا ءاهلاو فلأالا

 أ[ (رئان) رعاشلالاقو 00 1 اهنيبوهراصاك امهنب
3 

 || نألبقنم ءادنا |! قفالخدي نأ امههَنمامنا 0 را ءزو هَنااَس هش

 أ قالا اهيأاب ىعك ءانعف افا و لحرا.لاقاذاهنأ كلذو ةفرعم عوف رح ءادنلا فمعم الك

 أ فلالا» 017 متسفتك اوهدصق تدصةودملا ترمشأأ كنألٌةفرعمراصو ل رلاهيأانو

 5 أم فاأريغ ٌةفرعمراصو كاذهيشأامو اًدهوخ ةراشالل ىه ىتلا ءامسألاكر اصوماللاو

 ||| ام معدي ينتساو ماللاو فنألا نمءادنلا ىفالدباذهراصو هنيعبئثدصقتدصقاهغ كن "ال

 ! فاكلاتراصاكو نيونتلا نمالذب رو ر لاراصاكو ا ا

 حاملا ل هبصت:ة,امباراذه هتمجربانقدشنأو * هدهءالودحأ هيفمقيم را اريفتوهسو ردا لزنم ا
 ميدلا و مظعمل او

 ىنءدولا ةل ةتباو * ىلقتمت ىلا كلج نم

 .اهلماللاوفلالا موز تأامهل اوقباهشتىلا|مهلوقفماللاو فل الا ىلعع ادنلا ف حلوخدهيندهاشلا

 | ةليغتن ًاوهلوةو تاللادبعىأت اللا م" هنموت دمعتساو تالد تمت ىنعمو مالكل ا فكاذز ,وعالوةرورض

 1 0 : ضع! ن نماهءضطنب لدا نا فورخيو ىلع ىأ نعول

 5 7 تم تس رو ووجب -
 مالا 2



 وأ هّس أر دق هنمعد أ سش كوفرعمل ماللاو فل" الانواخديامغاو ثار نمالدةلأَرف أ

 ةوءو

 دقف ةمنأ نهاد_حاو ل ار اود_صقاذاف هيّسعمس |

 اما ثرحلاونأو 1 راعش انكر عيا ساراسب تراك اذهل أ

 مكلالو عاكلو ثامنا ءادنلاربغف نولوةءال مهن ىداشلل مس اهنأ ىلع كلديو لاس ذا[

 ثرحلا ىلا د الاَصدا آي ةفرعم مسالا أ سسالا اذهب هادنلا صحت اهناق قالو ا

 اذه. نمو ه ةركنلا فرجمالاهم ال انور نكي ركناذه نم“ يش ناكولو ةفرعمناكذا ||

 هانهانو ناموتان وحن ءاد_لاريغىف ئئاهنزومحالىداتملا مالا ببر سارعت أ

 امو تملا ىكسافأن لون نبسرتلا نم ءز سو نان لاو أ

 نو..ملالإَِ_ةرعمنوكمفَتاوص "الادبي مسا سدلهنأل همني ول ةمستآ تو ظ أ

 َتدرأ اذال يللا لاقو رخآهب ور عون راك مهنأىراالأ ًةركنناك اذانونب دا

 فاضملاه زاع تطلع .4 ٌتااطفاهقلنب 0 3 د 0 ا 0 ظ

 َن ةلاقأ كم ناك اذا نيفاضماهميهمسش فمضأو لاطاذافادرْغمتاك اذانيدرفمامهب بيستو أ

 ا ركل ل 2 وادا عض طومى نانو كردق كعب :ول_.ةنأاك د عض مومن د فلا | 0 ْ

 تراصتلاطونب ”ءونتلااهقحلات ّ :ركشلا ادي قة دكو لح الاىلاامهّتددرامهمفسأاذافع وفرح | ا

 0 وط) (هَم ءرلاىد) ر ءاشلالوقكاذ نمو فاضملاةلْز تع ا ٠ْ

 89م5 دع 6 5 7
 قرقرا وأ ضفرب ىو د ةويعنبعلا ت دش ىوُرعاَ 01 |

 ةمرلاىذلبابل افدشنأو * |[
 .قرقرتيوأضفر ىوهلاءاف * ةيمنمللت ده ىوزءارادأ 38
 لاق هن ' اك تفص عضوم ف هعوقوو» دعب ر ورحم ا هلاصتال طفلا روك سنا الرادسصت هيفدهاشلا ٠

 اممدريظنو لم_صحتلا فةفرعمءاد_هذلان ادوصقمناك ناو ريكس |١ ىلعهظفل ىرسف ىوزحب رقت ماواكأ |

 ءادنلاىلا لقنا. كلذكودي ز نم اريسخ اب مهلوق فامضملاعرا ضفهتلص نمهدءنامن الةةرعموهو بصتني أ ا

 ىلا ارظزهنا فصو دا ةقرعم ىعملا فاك ناوروكتملاىدانملا تقال يرس كلا سس ل

 فلا 98

 ١ 2 >2 9 وم . 0 و : 51 |

 لع ١ و لق ةلزئعىدانملا ل ءلخلا ل_ءسامغاو 58 ركن اهلعح هن اكفالبقانهبانرالو دال ا 5

 كلدبامو هلوق)

 ىسسافاب نأ ىلع

 وأ لاق (حلاةف رسعم

 ىلع هَ وييسل د سادمعس

 نم هدصقتأام فيرعت

 فرحنأو ةادانملاءامءالا

 اذهلاح ىلا هريس ءأ دذلا

 ماللاو فلالا نع همءةدو

 ثاسخان م-هلاوقنأو

 ل.ءادلا لدأن م عاوتلاب و

 لاعقن المد رعتلا ىلع

 رشكلا لع ةينشلا
 لاح ىف نوكتاما

 ها في رعتلا



1 

 (ريجلان هوت يدث) رح الالاقو
 ا لا لس 5 ةريرع ا انساب كلل

 مو 5

 (ليوط) ٌتوغن درع لاقو
 انقالثالن أن ارك نمىامادت « نعلبف تضرعامإاك اراسف

 عد رس) 5 حامرطاا لوقامأو

 ثّدح دعب لبقأ ع رادا.لاق هنكلو رادلاةفصنمّثوُدَأ لع لهن الهسفنيونتلا كَئاغاف

 اهتإلاق اهاداناملهن اكو تريغتوَت ,وقألاقفناسنا ىلع لمقر ادا.لافاملهن أكف اهنأش نع

 صوح اللوق كلذ لثعو الا ا نالفاتَوْفَأ

 اروم كدب مب رلااهيلع ٌتَفَسَو ب ارو ست بلا هريس ا

 00000 ام كلما سالو ع تيما لاس انالآ ... .رعاشلا لوقاعأو

 هتعم هن ال عمدلاىوههلااعدارأو هتبعن عضومىوزحو هنرحو هقوش ت> اهف ب< نما مف دهعاهنمعن راد

 كفار + . نيعلا ىفهنالوجهقرقرو ىلع نيد ز نع مهقرفتل ةضف ارلا تم« هئمو اورفتم بصب ضفرب ىن»مو

 ريما نشب وتاب املا ىف

 اهر وزأ ىنارثنأ ىللبذعم * ةريمىف ازناستاب كإعل ا 1

 || هيفلوقلاوتاركنلاالا هفصوالو لعفلا هت صول ظفالا قر وكنم ىداذمهنال ست بصن «بفدهاشلا

 ١  ليخلاةررماو هايج ىف ىزانا !ستلاك هلدعاهترابز نمهعناةيايخالا ليا ج وز دعو دع هلقىذلا ف لوقلاك

 | ىو ريوق را صاوو نش ودان كدابلافدشنأو * لمحلاتاقاط نمهقاطامضد أى هو لدفلا مكحملا

 ايقالتالنأنارحت نمىامادن .* نغلمف تضرعامإ امك ارايف بررلانكلامل
 || ناكل نماك ار ريملااغا هنيعب بك اردصق هدصق.مذار وكتمىدانمهن الايك ار بصف هيفدهاشلا
 0 5 ئثهدعب سدا هنال هيصنوهلب ون: هلزملو مضل ا ىلع ابل هنيعبانك" اردارأ ًاولو هتيةودرخ هموق ةغام

 ْ هلا هناق بي رلا نيكل تدبلا ناكناو اريسأن اك هنالاذهلاهاغاو يا نك ا ع فرك

 جامرطا| بابل! قدشنأو * هروهشمهةصقواب زاءناس ارح هومدنءوهتبرغ قف

 !هءاع نم كسدامواماح 1*٠ همارص دع توقأر ادا
 5 ا لعل هنااا دقت امىملءبصنت نر هاظا |ناكو لءفلاهدعب ناك ناورادلا عف ةرهيفدهاشلا
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 نونا هقش فرص ..العوفرم هامل تصخلاو لاح لك ىلع ةركتش مزال ] ْ ١

 لاح هتنصنواو تر طمفنيونتلا لاس فتدرأكن ال ارارطضا || ا 1

 مقرب هن اكراصف ءادنلا ىف هلاثمأ ىف عفرلادرّطا ميما هنكلو نيونتلا لاح غفت نرسا
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 رغب ارا رطضانيوذنلاه_فملاتإف ءادتنالاو لاعف“ الا نم عفرتاسع أ
 عفرري_هنالاك عفر

 ١

 أ[

 ا
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 يكف عفر عضوم فوهام:ل زئعءادنلا ىف ههابش ار طمن ال عفر عضوم ىف ناك اذافرصتّيالام ْ

 ةمخلار رطماب لوقب رعنب ىسدعناكو اذهبصتنك ال عفر عضوم وهام بصتنال

 نوُناذاسامقلا نمهجوفو ةوقبا رسع عمسش لو: ركتلاك لاطو واذا لعبا جراب هلو | ْ

 الر ايراضاباوقك الجري رشعابو 3 ةركشلاكلطو |

 أ ف ةرحع وفر 11 فرذا لبق هيف عض هه دحا ومسا ةزنجهيق ةفصلاو مسالا نوكيامباباذهإو || ظ

 كلذد دوصنملا لبقهبف فدي وعوف ةرملا لمق م مطب :ىذلارو رحلاف هر ل_بقهمق :رسكيو ١ ظ
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 هر 59د !

 تاو ًاماوامباتاقتدصنناو ال 2 مئاوهو فرحا |

 (زامر ,لا بن موهو) زج ارلالاقو ورسج نبدي اب كلوق كلذ لثمو راو اذه تلق تعذر ا

 0 ةوواحلا نرد مكان د

 نكت كررغتدع ايلعلا ىلدارأ هنالهمصنيق هدعب ر ورحم ارهفيصي لو هئيمز هدصقدلأ التدبلا ةرهيقدهاشلا 1 ٠

 هده وكاهأ ف ىيح هيلع كرتوأ ا

 تدنحدق بنذلك ف اك * ىقودعأ كموقتسبارالأ |

 صوحالا بالا فدشتأو #* تاوهيلاد 520 - 3

 مالسلا ارطماكيلعسداو »+ اهلعرطماب هلبأ مالاسس 3

 ريغع وفرملاهمشأف اثم علك ىكلذدارطاو مضلا ىلعءادنلا فهي رو همض ىلع . رورطمني 0

 نبوذتلاهريخبالف فرصتي الىذلاعوفرملا مسالا نوم . اهي هظفل ىلع كرتةرورض نونا فءادنل ريغ ىف ف ةرصنلا |

 هةءراضضان ونت ةلا عمهبصصن نور اتتعهعبان ن و ورونأو مهرايتخاو باص ول لكلا بهذماذهو هعفرنم

 مفرلاو برعلا ن نم وع“ ل ءهذماذاكو كاذإ .ادعأ ل عهنوركف ةفاضالا بقاع نونتلا نأ ”الونبونتلاةركنلا

 لجرلدحاو م الزنك هيف ةفصل او مالا اع * ةلسلا نمد ارح

 : دامرش ال

 * هوراحلانيرذنملا 00 4
 تيا ل سسسلتملا ممسسللا يح لل مح سس سس مص سطسسللللبللاطمسم مسسسسلس كلا
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 نبا ىف مأدمعس ولأ لاق
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 ةضق اوعبتأف مالكلا
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 5 م عم ردع * جعل لاو

 أ .ةلزنع رطساوٌي ها ءار ةعفرلا ةلزئعدم زكلوق ف ىلا ةعفرلا اولزن[ممنأ اذه ىلعمهلحامناو

 1 هتلادب عندي زاذهنولوقن مهارتالأ نئالاعبات هول _عجوعارلا ةكفكبصنلاو ءارلا ىفرسكلا

 ١ | دحاو مساع مهن الانههنب ونا اوكرتفف ةرمص نو هللا دبع تنده هذه نولو ةد و

 || اما هنافهقاد عن ديزا لاق نماَمأو نبالاعبانءادنلا ىف هواعج كلذكش .مهمالكى رك ان

 ا ْ ناق تافرح مرت الهنا را .وادحا وانم«اهلعسال اوهو هللا عن : زاذهلاق

 ْ 3 هزاع مهمالك ىف هترثكلاذ_هلءج لوقننأ هبفلوةلاناف َّس :وطلاديزاذهاولاق الَدَّتلق

 / ١  نيونتلا فذحمالكلا اذه ضْنخاو اهكرح لو نافرح مز 0 الاهدحةالصلادمهلوق

 )0 اة عاسام 0 0000

 لص د دامس مَن كلوق فرج

 .كلوقكلذو #«رخا الا ةلزنع لو“ الانوكمو ةذاضالا لاح ىف مسالا هيفررك كا هو
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 1 4 ىو 0 نأ سوو ل_لخلاو ءز اندي زديزابوانمخأديزديزابو 2 دز

 ٍَر ,رحلاقو 000 را

 2 - م ورم هو ع

 ع اا 01 مكلابأالودعمبت منان

 (ىعتسالاةرثك عم مساىلا مض مساك ت ا ل لام ٍمَأل ىلعمكحءاش هيفدهاشلا

 .السقأ مك- ىف عفرلاو كيلا دال !مهلوقب و دعمت متانمهلوقب عابتالا ف هب ثموهو

 .ىليعلادوراملا نرذنملا ىبدحأ حدم* هوحنو هما اذدب زان مهلوقهلزنعنوك كا ما

 دعب اال هع ن ماشهل نيصملا الو ودحاأ ًااذه مكحوةعس د نم مهو ىمع دن ىف أسما دمعنبا

 ظ * دودمثيلدخ ا قدارس *
 ل بابلا دشن أوج هيرمامد رجب ىذلا ليسا, 4.ثفمهل اومأ مسقك انموقعراغأ هنالدور اا هدح يمس

 : * رظنمال ممم نب نمعاب *

 ةرمصملا لدأ دم_سناكو ىثرقلار مم نهّتاديبعزنرعوهادهرعو هل قىدلا ف لوقلاك هبفلوقلا

 * سم ىتفر مس“ نب نعاب كوز وه رستوهثاطعا ىلا هثع ىأراظتن االىأ ارظتنمأل هلوقو
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 ١ !١ بل تاليا ذتي ذا 5 ريرجناو ضع لاقو 5

 اديك مسالا اورّرك الف ابصن لوألا راصّمسالا او رزكيلولم-منأ اولعدق مست الئانو |

 هنألعدق كلابأالل_ثوهل اكن لاقو اورزكم لو هيلع وك« ناكىذلا ىلعل "الا وكر أ

 قىئاشلا مسالا انةعانههماللاو ىلو "الزل لع كا اللاك ةفاّضالاف رع رح آو ا ظ

 برا سؤداندب رباغا ب 3 دعينا هلوق

 ىدعوبت مينا ذه لاقل ولا اذهىلعار مم ئد عمت ةميئاب لوقبىذلاَنأ 72

 بردا مص اذا ارعاشلالوقاذكو

 لوقناك دعم مت ممتاذه 0 ل مناك لوقك ىدسع ميت ميتا ٌتاقتشناو لاق ْ

 0 ىدعميتميناب هبشت لبقأ ةَْطامهلوق دال دفنا معزو انوحخأ ميئاذسها

 هلاح ىلع مسالا اوك رت ءاهلا اذهان 3 مالارخ ناكل ءاسهلاب اوجملولم نأ اودع

 (لبوط) نيب ةغيانلالاقو ءاهلا اغيل ليقع ناك ىلا |

 بك | رك ىلطت هيساقأ ليلو * بمصانممأ «مسها ينيك
 ا

 ى رع هنءاح و ا ءاهأاتهلز غنا ناك و ادحاوامسا ىدعميأ 7 داصق

 ريرح داو ضعيل ةفاغالا لاحق هيف تالا ينقل رباقدشلاو * '
 2 لبذلاتالمعيل ادب زد زا د

 فذ_ءفاهدب زتالمعءلادب زارردقّلاو هبلا فيضأامو لو "هل نيب ىانلادي ز ماسقاا «بقدها ثلا

 ىلع قمفاهلاةاضملو الادب زناكد قوس صنلا هلسح وف تالمعيلالصتافادب زمدقو اراصتخاريمضلا

 ىدانم هن الس قأورثك لو" الادب ز عفر و ريغتلا لةحاةلامعتسالاريثكءادنلان ال اًدهزاحو هبصن 1

 ىللعةبوقل البال تالمعيلاو ةفصلاماقمعوقي ىدلانايبلا فطعوأ لدملا قب رط ىلع فانضم مءأن نيم درقم ١

 هدم واهئادح هتفرعمواملعهمايقن كالا ادب زفاضأو رف !!لوطاةيضاضلا ليذلاو لعن |

 * لزتاةكيلع)يللالواطت * 00
 هلوةوهوباملا فرب رحمدشن ىلا تيبلاتددلا نهيدتوزبالادحاوثتحارزملاأ
 د ىلا كنتم عما * : 7

 : ةغبانل بابل قدشتأو + هنلعودييدفتمدقتدو |

 5 بصانة مما مهل قنيلك * ا

 مدا تدل اورد ةخ ارا ا ليسابمل نياعلاو هرو سض مخرتللا هذ ذح دور ءاهل ا ماش ف |هيفدهاشلا أ

 دوج ١ مدع ع + ووو >6 ج72 وون هج ج7 ينيج جوي جداد بج رجعو جدو يبس نحت جحر جاع ج17 77777377357 د رج جد و اب: قزف جرت "2077773777787 ظ598 خي 53 ًِ 0" دفايه هو

 لوقي نأ سايقل اناكو بصن ا هاعفو مهلا تعن نمسصانو رييغتا لم<+ لامعتسالاريثك" ءادنبانأ سس ||
 كرك راذا اذك ىلاكةلكو نموهو ىنبكر ثا نماكو ىنعمو لعفل العر حمو بصن ىذ نعم ىبعءاحف بصنم ْ ْ

 تبيلا ماقوماباو |[
 * بك اوكلاءىطب هيساق أل يلو * 0

 كاكا ءطبلعح و لذعلاو مولا ىنب دي زتالو رهسلا,ل يللا لوطةاساةمومهلا نم هيفانأامو ىنيك" رئاك 1 1 ||

 ديزديزابهلوق)
 (ملا تالمعبلا

 بهذمدمع_بوأ لاق

 وهلو الادب زنأهبوميس

 تالم_ءبلا ىلا فاضملا

 لَو اللد كو فاثلاو
 هيلافاضملا ف هلريسأتال

 نآس الا أ تغدمو
 قوز ىلا فامملو الإ

 ىلإ فاش تاشلاو
 كوم تاغاو ررذ دلل
 ىلالاب ءافتك الوالا

 ىدنعو دبع سو أ لافو

 لعد نأ كلذو ثلا” هحو

 لست لوزا

 عستتم ورع ن.ديزاباناوق

 ىسبملا لولا ةكرح
 برءملاىناملا ةكرح

 ْ صخب ها



 اعرو هل اوق)

 مواوةكهمفاوقلسأ
 اودا زىئعي(جلا تاهمأ

 ءاهلا اوداز اك ءادنلا ىف

 اوداز ىذلاو تا-همأىف
 ةمأانو تنأانوكهمق

 ثعن ريسغنال مخرتلاو

 لءق هيلعتاك اعمخ .رملا

 ريسيغتب سل هنآل ميخرللا

 بارعالا هلردقىذلا عضوا

 اولاك كلذ! هسق

 مترا
 قاريشسا ما

 1 ونتلابهذ,نأءادنلاريغيف زوجالهنألعاو ٠ سامقلا ىدعمب'ميتايو ةءلطف مف :رلاو

 || مهمالك ىف ءادتلاةرثكلانههاهقذ_-راصو اهريغو ةفاضالا نيب لضم ارب مسالارْخآ

 ا تا . لاك 5 (١١
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 0 1 | اوةخساو ءادثلا فدل طو4 داو مساةلزغعرخ الاول او الا اولعج ممن اللؤ الا مسالا نم
 0 ا 2 : 1 1 5 8عدد 3 20

 ١ ىف هتركلءادنا اريغق تودلاك تااغلا نمل ء>ام ةلزذع لعتالو هانإمهلامعتسا ةرثكسل كلذ

 0 . 0 م6 200 : 1 و 2

 0 لو, ر بكا ىف ىدع مت ميت نمارركم مسالا ىفاذهروصف ريدا ىفةحلط ءاهفدعالو مهمالك

 ا اًديأءالكلا ل وأن الو م-همالك فهنرثكل ءادنلا/اذهاولعناعاو اذه هزار دين | ذه لعفول

 ْ ا | ملكملا د طل هك مالك 1 لو ًاوهفّكاعبطاخلا لايقانءانغتسا هك نال ءادنلا

 ْ رثك “الا نوريغبام مال .ايفخت هنماوفذح عضوم لك لَو الا ناكو رثك الف كيلع

 ْ 1 ةنكمملا ءامم الاريسغنمتاوصأالا هم أ امو تاو_ص"الا ةلزاسع هول عج ىتح مهمالك ىف

 ١ 0 زا ناكنمو تاه مهلوقك هيفاوةلسأاعرو ل.ل ىفاؤا_عفاوهتمنوئذك و

 1 | عركلاديزانلاق نمّتأىرئالأ ًءاهلاَتفذاذا هاما ةقفكا منال نسما ةططا لاق

 | مركلالءانلاق
 . || تيثيرلاك ءادنلا ف تدتال ةفاضالاءايتألءا + ب كفنىلا ىدانملاةفاضإب اب اذهب

 1 ا هناالو نب ولان لس اهنا نيونتلاةلزتع مسالا ف هي رغما وتقل

 ا ةلروفذق امالكن روكبالهيق نك, ملاذا نيوذتلاتأ5 مسالا ف نوكي ىحامالك نوكدال

 ١ | قستكن كيلو ءادنلاىفالإاهقذحاوتبنُمل اونوكلو هانيلا نعةرسسكلاب ونغم ا ثيح

 || ىفالالتعا لق وهاماوقذحنا كان رك ذامل كلذ. ةقيق> ايلا تناكفاهفذل ممالك

 || لوقيبرعلا ضعبو نوهتاقدا_ءابلجو زعلاقو مكيلع صرالموقا.كلوقكلذو ءادسنلا
 || تايقبّتأعاو « ءامسأالاف سنون معزامفءابلاتاسثو العذال موقان ورفع برا
 اور عونأناكو اوفقواذاكلذكو لقا ىتالغا لوق:لصولاو فقولا ف ءادسنلا ىفةخل ءايلا

 لب 52

 بق ملا 0 * 0 لات 2

 : 0 37 نسوا اعل ةناضا ب فش د ليللا ىضةنيفبرغتالا + اك ليللا لوط ىلعال يلد

 ىمرقلا ىلع ”الادبعنبا

 اكلبق ىهلااب ند كس * 01 5 ذاثنكو
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 6 .٠ 0 2000 0 علا ع 1 1 9

 انرايكلوقالذو هقلاءاشن كلذ نيبنسو فخ اهن'ال فل الا ءايبلاَناكم نول. د

 عضوأ توكلوا تملا ءامال_غابتلق َتذقواذاف لع ةالمالعأاوب انعروات |
2 
 هلال تفاوت ءلاباتل ل أسو ءامأابو ءانأانز وح وهلا اذه ىلعو ةيفخاج ا الا ا 10

 معرو ةلاو ةسعفءاهلا لثمءاهلا هذه أ ليل مع ءْرو ا 5 5 التآابو ا ١

 ١ كنأةعففعاهلاةلزمعءاهلا نأ ىلع ادب و قعفتالتأاءلوقب نم برعلا نم مست | ١
 3 30 9 اطال ا 2

 تلأسوهلوق) | ع

 وألاق (حلا لياحلا ادهراصو 1 1 ءايلا فذ هيف عمّا نيالا 3

 ءادن ىف لص'الادمعس 1 اواقاك نيفرح لان يذهاوضوعبنأ اودارأف فذخلاو ريبغتلانم ًءادئلا لدا ,هدنعال ه2 1

 لوخد ليقم الاو بالا «  هع2 هلع 2 ِ 0 ه1
 0 00 ريص 0 ا 0 كك اي

 نأاهيفثنأتلا ةمالع

 ىأاوىأانءاملاو ءابرمغ اودك أو 0 0 "لادن ا ا 4

 -- فل'الابو | 0-فُتلق ريسفتلاهمزاو آى عءاوتكستنأم-هلزجبم من نخ اهعم اناولعج نيحميبنتلاجب

 - ف انأاب م ىئدلانوكتو توما فطورك كلا اترك لا 2 الاق ءانهلا تام 0

 قارب ها ان 7 32 0 1 : ع 5 ْ 3 0 5 3 1

 ْ رك ذا اف صو ثؤملاءوْشلانوكيو هبل جرلا نعت تنأو سلو ثوم مسالا 9

 تانشلا د عقب مالغوةعنر لح راذهكاذنغ رز 5 ذملا“ مسالا هت نؤملا“؛ ىذلا نوكيدقو 3 ١

 مسا ف ا تد 0 اوقو ى سفن الث م

 2 اذا ءادنلا الإ المعتنوكالدنأالإ 1 بانيارس مالنا قنا ا

 هبلعا اًوامس منذ اذ_هىلعل_أ "الاف مهدنع كذاك ةبأ نعت دوملا قع الاب اونغتساو ا 5
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 ندر ةدلاولادلاولا ثدومَّتْأك ار اكو دلاولاةلزنعأأ ءادذلاريغف مولع جونو الا ا

 كلذكو امها اعط ر ؟ نبل اوه سس رام الانمو لَم رماءذه كيل كاوفاضبأ كذا

 ءاهلا منن هاوس ل ل1 لوم رعلا ضع ْنأس ذوانث حو دنبتامدنت |

 رييغتو ف ذح باءادنلان ”المالكل ا ىفرثك ًااهفذحو لص *الالعىهلاابهلوقفءابلاتابئادبقدهاشلا ٠

 ماقلانه[عفذ>ولو درفملاىدانملانمن ونتلا فذ فذف لاصتالاو فعضا ا!فنيونتلاهيشتءايلاو ٠

 كل. قش كمل كدا تيك دا يي رس ا ]1 :



 اولا دقو هلوق)

 نبااب ومأن :ااءاضيأ

 ةعيرأامهف (ملامع

 اءاينامعومأ حقه >وأ

 اههعسضومو ناثوذل

 روصو ةنفامالا ضخ
 املام_من الرسكلا امهيف

 تفند دحاو مدلك الء>

 اك ةرمسكلا تمقبو ءاملا

 دحاولا مسالا ف لعفي

 تشنأث ااثلاه--ولاو

 نيهحو لعامتامناو ءاملا

 اهتدشن ام مشت نأامهدحأ

 وهورخ الاو ىالغيف
 امي اهتيشن نأ دوج الا
 مالغاب و ىنأنبااب ىفاهتدمن
 1 اراو ىالسنغ

 ءاسلا نام لصعغع

 قاريس ها اغلأ

 رامتخا

 اا كلذزوالو اهوفذخةططءاهتةلزئعة كر تماهوأرمعتال لبق لص اءاولاف ذاةططءاهةلزنع ظ

 ا... 10101001101 111 ب وو رمصصسح ١ رج مج حصص هوم دو سطس ووو كسل ع

 مادا

 || امك ءادنلا ف امهترثكل ع االاو ب'الا ىفءامسش الاهذهتنزاحامتاو فاضملا نم م الاريسغف
 0 سةلان سدا هن اللص الا نع ريغ مهمالك ىفرتكي ئد لك سدو مالا اذهىف حاصا اولا 07 َه ظ 3 00

 ْ لصالا 1 ارتاوهر ركسف مهدنع

 ةلزخعوهاسغاو ىدانمريغهن ال ءايل هيف تشكو كيلاافاضمتو كي وهملا فيضثام باب اذهب
 ||| مالغا كلذكو ريفتا ىف هتازئجرسصت ىأناابو نأ َناا؛كلوةكلذو ءاد:ااريغفرورج لا
 دل را اتوب ىالغ

 دوم م هم صدم و

 ديد رهدا ىتملخ تنأ د ىسفت قيقشابو أنبا

 (فيفخ)

 ْ 0: 0 أنياب نمموفالك فرك ادهن" ال دسحاو مساةزنجكلاذاولسم م ءنباابو مأناناولاو

 | مث اهسارع . الاو لو الا اولعح ممن اك معيباانو مأَااضبأ اولاودقو ىتالغمال_غابو

 مهمالك ىفاذه:رث 2ك هلا اوفذحتاقتئْسنا و اوأمق اميعيساك اوقكءاملا ىلا او ذاضأ

 ١ 5 ىدشاو ول: الاع هسا ان * مكااوأ لاف اذه ىلعو

 0 تاغلل اءذه نمانّةصوام عسجب وسا.ةلاوهالوأ نيابلانيذهىفءانأدّدبانئ لكن آللعاو «

 00 برعلا نعسذوب و ليلا نمدانعمس

 ||| ةثاغت_سالا فكلذو كةفاضالا فرع ىلا امش ا اا هب

 (لولهموهو) رعاشلالوقكاذو ةحوتفلاماللا فرحا كلذو بعتلاو ملعإ

 ٌرارفلاَنيأ نيأركملاب « ابك لاو كلا
 قاطلادس زف الكيلااناضمنوكيو هيلا فيضتامبااذههتمح تبا فدشنأو *

 001 د, دشرهدا ىنتيلخ تنأ ب . ىسفن نمقشا وى أن اا
 "|| ديلا فاضملا مسالا ىرجمايلاتايث اير مف نييدانمريغامج ال سفنلاو مالا فءامل' تايئاهيفدهاشلا
 0 ا . هبلق نموإ + فطلوهسفن نم ه رسق ىلع ةلالد ىسفن قيقا هلوقرغصو ن.وذتلا تامثا دب زنا: كلوق

 للعلا مهنلا ى'البابلا فدشنأو .
 * ىقاوىولتالاعهتباب *

 لىتسالااةرثكعمءايلاو ةريكلاعامتجالهارك اع ةبااب لوقف ءايلا نمفل الا لادياهيفدهاشلا
 لوقياهلو هعةئبا ىهوراخلا م هنأ رماسطاخ *

 - منصأ ل هلك امنذ "إع #* ىعدن :رايكللامأ تصصأدق ا

 ١ فرع الا ىاناضم انا هبوب لا ةعمتج ربافدشنأو * ةصاخليللاعونلاع وح#لاو

 ىلغتلا عبر نهال ةفاضالا
 رارفلان بأ نيأركملاب * اببلكى اورشنأ ص ا

 ثتاغتساف



)*19( 
 رار غلاّنيأنبأر كلاب هلوقامأو 0 و هئماذعهو اكيي اور يال مج / 7 0

 قذهلاذت اعنا نيتسالا اًديعوو مهيلعةلاطتسا نورفت كام اتا ا

 : لالدىذحز زان نمر * لايقلا فبطا مولا |

 عاطملا ى اولا سال اسف «* كوع عراف ءاشولا فتك ُخ 0

 م ا «ةاغتسالا تناك اذا اقوا واعد |

 حامتلاو ىَدناْن ممول # ىاسملاو لعل نموا

 حالا لاح رشح ا أ 0 3 رئابو و اتفاطعلا

 (ىدسأالارا و ةوقفبحتلا اأو عسب اودح اولا نيد او وس فيكمهارتال ل
 مرور ىس ةهمو 297-

 بناقَلاَكيكُ نم ىَْمأو لد #2 ينم نيران كل بالخل

 ومص كى م5 وعمد

 اولاعتو ماظل ىد كتم ىأن : ةريلاباولاقفاسعا صأ وأ رم اك ةقيلفلابو بكلب اراد |

 خفااىلوأ تناك هلحأ نمئاغتسملامالزبب واهب قرفلل ةحوتفمرك, لع ةناغتسالاماللاخدا هيفدهاشلا 0
 لديءادنلا فرحن ”الاهعمرهظدال لعفل انافاضنأو راما صم ريمضلا عقومىدانملاعو قول

 تكتزو فذملا,لعفلاريغاك ىلو الات ريغفاذكل كوعدأدب زلالوقتف هلوعدملامال عمرهظب وهبظفللانم ا

 ثاغتسااوهتدملا ىف هلح أن مثاغتملاو لص الاف بحام ىلءاهعملءفلاروهظااهيف لممتملا ىلعهيناثلا |!

 دقازناك ودسووةلاطتسا هما ذهو ةئانح] وبيك راش اقمكلاملاطموكسفن المكوسداركيلا بولا
 ذئاع أن ةيم البابلافدشنأو * روهشمافربخو سولار أ ىفاخأ|.يلكاولتق ||[
 لالدئىنحران نيرا * .لابكلاى طل زئلانالا 0

 هتلعتمدقتدقو هلجأن مئاختسملاو ههئاغتملانيباقرف ةيناثلاماللارسكوىلو الاماللا تف هسيفدهاشلا ١
 هن الورك ةوديعبلا حرام اوعونلا عتمورأىنسعمو بح نهلايخز معونلا فناسنالا ب طبام فيطلاو 1

 ىرماعلا خر ذن,سدقا باسل ىفدشنأو ع اههودتو ةمححو نسبت ةلالدل الالدلاوصخشلا ادارأ 1 ٠

 عاطملاىثاوللربانللابف ب ىو أف ةاشولا ىقفنكت 00

 بناملا فنكلاو ىفاوطاح ىفنكت ىنموهلمقىذلا فلوقلاك هنضلوؤلاو ىثاولاسائالابف هلوق فدهاشلا 1

 لصأو ىفوءؤر فوتزأ نحمو ىثولا نم هلصأو شاومهدح او لطابلا نونيزن مسه ”النومامتلاةاشولاو |[

 بابلافدشنأو * هسفن كرت عانرملاوهتحوئثلاكيرتجاتزالا
 حامسلاو ىدتالنم موقلاب * ىعاسملاو ىلعللنمموقلا ا
 ' حافنلاىفلاجرشلا ىو * حابرل نو انفاطءلاب |[
 ىلعلاق مي لوقيف هموقنمالاح رفر * ةمدقتملاةلءلاهكفو ءامم“ الا ىلع ءاغتسالاماللاشدادهاشلا ا

 ضايبلا عضولاو مركل ارو هشملاوه :وحاضولاىورب و ءاطعل ريثكلاجافنلاو مهدد اهب عوقب نمىعاسملاو 3
 بانلاف ىقدشنأو * ليلا نمرغ .الاك ةهشلا وعد |

 تناقل كماضنمىضم ا ولدأ 7 * مكتمل ل 0
 هيلعاهود بفآ وطار اولخ اد لقا اكو مهباعشتسمال وتم اعت ”نثريىلعةثاغتسالا ماللاخدا +.فدهاش |

 ىدهأ ا ملامتساو هءلءاهربغت ففطانل اواهداسف اىلا ءادتهالا ىف مهاعحو مهلعف نمامعتم اذه مهل لاقف



 بحتنلاب هلوق)
 نا (خلا ءانلاو
00 
 مال حت ند ىلوأ وعدل

 وعءدملان الل فهل اوعدمملا

 أم حاهنتم نع 5 رس م هل

 ةهروسكملا ماللا هلحتدت

 . مول_ظالاب تلقاذا كن'ال

 وهنمواظإل مكوعدأ هانعك

 قوعدملاو هحاهثم ىلع

 جراح هملع ماللا لود

 ىدانملات ال ساسةا| نع

 تاكف مالىلا حامدال

 ىل وأ هدمالرتسغ

 هس 3

 قاريسسلا

 ةرفرلا

 3 || نمهناف هامان َلاعَتَو ب عابلاعت لوقن هناك اريثك ءاماوأروأابع اوأرال هامالان و بلان

 ؤ ١ نمهن ال نكلركنتسدالهناف َنيلاعَت ىأى هاو دالان مهلوق كلذ ل-ثمو كنامزو كمانأ

 تنآو ديلا تاقواكلنأك الا ركملالا و ةئاقت_ -الاو ىقتلا تعم اذه لكو .نكناحأ

 كاوقكدمكو لا مالي مال اذ هستلتالكهستلااءالإبابلا اذ_هىف مزلتلو ز هند

 اودارأمنالا ان اوامهو ىأو هيسنتلا فو رن نماهاوسانتاكمنوكمالو :هريسخو رهأ

 ماللاءذهّنأ ل يللا معزو بتعنالو ةناغتسا ىنعم هيف سدل ىذلا بابلا كل ذنماذهاوزي_«نأ

 ٌتدْغَتسا اذاةاركب انو ءابعاب كإوق دهم مسالارخ [ فنوكت ىتلاةدانزلا 0

 مجان انا بقاعمة حا اءاه تناك اك هيحاصِيفاعبام_مممدسحا و راهنت 1

 لاء ثاءارتسو يا ||ناعىف فا"الا تيقاعاكو

 1 لوقكلذو و )001 رادو انهففوع دات الو ودكم ه-بفماللانوكتامباباذهإلو

 كل ,وان ” وألا ٌكاذ ىلعو ءامالءاملاريغارهلوقب هنن اكو ءامآلا و بعللابب رعلا ضعد

 (رفاد) 2 ردن سدقلاف كا ذ ىلعو هلل ولا لعح مئانا سنا همئدن“ اك كاع واب و

 اس

 (فيفخ) م با خأالا قر موق . 0

 ةحوتفلاماللافدزل اذهتافاذاه_تزئعراصفىدانمريغاهد_ىذلا مسالا َنءالاهور سك

 0 || ثسدنأل هدسعبامىلاوعدملاتفاضأ رو سكلاماللاو ب نطاخلا دانا لا ءادنل!تءاضأ

 ماللا نأ ىلع ال دئاع و 1 وعدمه ؟ال هد. بام لجأ ن مى ءداما رعد _!ط!تاكد دو وعدملا

 ) طمسد) هلوقوعدم ريغاهدعبام ةروسكملا

 راجن مناع« ىلعنيملا صو 5 م-ولكماوقأ الاوهقناةنعلا

 ديز سدعس ب نمسعاقمنموهو .مهكملاعصوبرعا لي رد> ا وهو تاولفلا ىفةكلسل انك يللا نم
 اذهدع وتنقماهدحاول رنا تاءامح تناقملاو ميت نم أم

 بطاوحلا ءامالادالو الؤهلأ * مكءاسنروز أ الواهور ور
 هلوعدم# الروسكمماللا ه.فنوكتامبافدشنأو *

 0 : * بابح الا ةقرفل موقلا د

 001 .اهعضوم فاهعوقرلرملا مالىفلمعتسملاريدكلا ىلع ترف هلوعدملا مالا من“ الةيناثل امالل ارك بفدهاشلا
 ١ بايلافدشنأو * مدقتام ىلع

 راح ن ناعم لبعنياصلاو * مهلكعاوق“الاوهتلا ةنعلا



 تفشل

 لض“ الا ىلا

 ءادسالا فى مل 3 قلت تئشناو اهيفنوةرتس مخ أك ةيدنلا“ ال لا الا مسالارخآ ا .

 ا ع 2 : رس مد» 5 عييت 0
 مع ال هروسكموأ تناك هةموه2+ اهابق هكرح لك. معن بودنملا قلت ىلا فل الانأل_عاو 0# 0

 ىئال_ غاب لاق ن نمو مووذملات فاكر روسكملا تضف ةمومضم لادلاف فضلا ذاو ةروسكلا ا

 ةغلفاهكزر و ايلا اهلا ف فلا الاب ءاجاساهنأ لمقنمفاضأ اذاةانديذاو لاق ىدابعانًارقو

 معزو اهوتفمال!ف لالا لبقامنوكمالهنأ ال فلان اهكرحو نافزحم رت العن ال ةاببلا مْرَجْنم 1

 11 م ها افىالعا اولوق أن أروح دق هنأ لة نم هَسالُعاو ةبدنلا زوج هنآ ل ملا ْ 1

 قالب فينمفلمو نقلا 0 ءادنلار بغى ءادنلاريسغفف َ

 ىاهامضو ان وكين" الفقولا ف فا الانسءاهلا تقفل ك كر ردا نيرينيح فقولا قءاهلا 5

 مسغتناك اذازاحاماهبفزاح ءادنلا اريسغ ىفاهتسشسنأك ءادتلاف ءابلاَتْساذاف : را َ

 سك - (نايقزل سقنبارد) رمشلالاق هنأ
 5 يق < ه3 ع هم -

 هين راو 1م لوشنو 5 ةلوعم ءامسش وسكس

_- 

 ىديزاو تلق تدشن او قع اذا ديزاوو فضتملاذا ديزاوتلقفل اذلا دن ملاذاو !

 ا ا اا ا ا ا ل ا ا
 ءادتب الاب هنعال ا عفر كلذلو ناعم“ ىلبعمثنا هنحل موقان ىنعمل !وهيلععادنتلا فرح ةلالداوعدملا فذح هيفدهاشلا ١ ا

 حيرذنءسدقلوقباملا فرك ذو استلام |[

 * عاطملاىثاوللساتالايف * ا
 تامقرلا س .ةنمثادي.علةيدئلاب ا قدشتأو: 3 .ريضترملقو |||

 هنتيزراوىللسلوقتو * ةلوغمعا دع دولكمت

 ريغ هلاحريغىل عب ودنملار دقن ا دعب فقولا ىفةكرحلا نابمل ب ودتلا تكتل ظ
 ةرملا موه دما اولتقشدرقنماموقىفر * هوو ها ديز او كإوق نمد هرخ قلت ىتل اداب زلافذحنمةيدنلا

 نأالاةدك وللا لالا ىلع ةلوعمسصنو لب وعل امس الاو ماذا وعو لدحررلالوعأ لاقيةنسك املا ةلوعملاو ' 0.1

 اديك اهلد وع مصمم |

 ( لوا هوسس - 41)

 ددرو ترسكسص مالإ!بئدىلا اني ئحن لاذاو ورمل درا لومت ةئعلغل ١ انف 1[

 ٍ؛ ىنتولا تانك هيلع عمسفتم هنكلو وعدمَبودسنملاّْ أ لعا ميدل باباذهإو ظ ا

 وأ انهمسا ليةنوكي تأ ن مهدي الب ودذملانألعاو هب * 0
 ١ هنمستملا اودي تاغ لاا بم "لم و و

 || ماذا هادءزاوكلوفففلأالا هقدلتامامأف اح وذفمالاف ا"الا ل بقامنوكيآلو فل اللة عبات 1

 ْ لادلافك_سفنملا ادن :زّتفضأ اذان“ ال او وس وفل فنىلاتفضأ ناو كفن ىلا فضل

 نأل_ءادلوف)

 لاق (ملا بودناا

 ةيدنلا لمع ءولأ

 معونزحنمحوفو عفت
 بودذلا له سدانلا نال
 تاود وعد هقدلة5ل ع

 هلازال بمد الهنأ لعب تاك

 الهم ا قفل قلاوامتلا
 هلا زالدثاغتسمااوعدلاك

 الو هةقهردقىلاةدشلا

 ثيح سل بودن_:1لاناك

 دعب هناغىلا محا عمسل

 اووأابهلّوأاومْزلأ ثوصلا ْ

 رثك الاقفال الا هرشآو

 فل الان“ ال مالكا نم
 توصلل دنيا

 3و عدو

 فارسسس ها



 اذاو هلوف)

 بودالا تغضأ

 كك لا تضضإو

 سايقلا دمعسوفأ لاق (هملا

 ىلع فل الاتلخدأ اذا

 ب ودنا مسالا ىف ماك-تملاءأب

 اهيفتوكمدنأ ةنك اس ىهو
 عامدال 38 رسغفلا

 0ك مو نيتك اساا

 عاقحال اهطوقس هب ومس

 تود_ملا ىف نك الا

 هيلا فاضل مسالاىفالو
 سايعلاو:أامأو بودنملا

 قاهطوة سس رك ذدقف

 ءاملاثدثأ ن مف بودذملا

 ىالغاوك ةنكاساهلمق

 ردد مو ىسحاصاو

 عاطقنا اوفاهطوقس

 ىالغ بحامابوىرهظ

 وهودحاو امهيفسامقلاو
 اهل

 نينك اسلا عامتجالا
 فارس ها

2 - 

 و

214 

 م

 و

 ع

 ىلا ٌتفضأوب ود ملا َتفضأ اذاو سنو ول.لخلا معزامف ىرعقاملالاريغو قاملالاف

 | ىدلتإ تئشناو فلألاتةلأتئشناو نيارأهبف ءايلافبودنملا بلا ٌقاضملاك سفن

 عاطقنا اوو آن رهط عاطقنا او كلوفكلذو
 رع 0 ىتدانمريغهنأل ءايلا «ةمزلاغناو ىئ رهط

 ام تن اذاتاصلا فيهذّتك ةيدنلا عج ىفءاهلاهذ هته كماكّتلص واذا كنأ

 مزهتئالهنألز ب وذتلاٌتفذحاعاو كسفنملا ادب زافضأملاذاءادب زمالغاولوقتو ةكرم ا

 تراصف مسالا نمةلصفنمريسغداب ز تناك ذا ءادنلا ف عضوملااذ_هىفاهوكرحبلو نافرح

 مالغ او لك كت ثناو فذ ٌضومدن الىرحأءادنلا ىفاذهفميبلع فخ ناكو بقاعت

 ا (زجب) (ةيؤرلوقوهو) نيمجو ىلعدّسني تيبلااذهنأ اوعزو ديزاو تافاك دز

 ٍ ظ »* اًمئئاومأب كرما »*

 1 ةفاضالاءابةنكاسلاءاملا تقفاواذا هنأ ل-عاو « اهتدنئحاغاولضفاق اناتناوأنأنو

 ءاينوقحب مهنكلو ءادلا ىف ةرسكلا ةدهارك اهلبقامرسكي لو ةفاضالا اباد ق ذحت ل ءادذلا ىف

 1 اتت 1تا

 0 ريص) ؟ ىضات اووى الغاوو هامضاق اوو هاسصالغاو كاوذكاذو هريغف كازاجاك زاج قلل ناو

 دسانا راسنا تنأفتددناذاف نافرحم د الع راعيجمم و ةفاضالا

 كيلا َّمفض أ اذا فاألا كا ذكو ٌفلألا ىدملتن أ ةيدنلا ىف كل نأ آلا ةبدنل ريغ ىف ءارعك انهههاردت

 فلألا ل رت لاما ةفاضالاءاب تةفاواذا و كيلاّتفضأ اذاريخلا ىفاهارعبك ةيدنلا فاهاردت

 اهانإ بهريسغتناك الق عضوملا ل قرا اهلخدتالءالاو ءاتراصتكَرحنإاهم ال

 تناكواسابتلا اوفاك لذا ىناق ءاّتكر ثاك اهلاح ىلعاهوك رتةرسكو ىرخأ ءابلامهوعدي

 || تئشنإ رامكلاتنأفَتيدناذاف نافرحمزكتالهنأال اهوبصنوةفاضالا ءااوتنآو فخأ

 أ )ناف َىاَنَكَماووداناَنَتَماو كلوةكلذواه دلت تئشناو لو"الا فاست ةملأ 5 فلألا تقلل

 هيورلباملا فدشنأو +

 1 3 اهشاو ىأبىدانت نيف

 1 دا ل دوب ملكتملا لا فاضملاب ودنملان أدب رب امش اواباىورولاق

 " اهعمز وحتال فل“ الاو ءابلانةفدرم ةيفاقلان ال طافوهوامان اورخسنل اضعف و اهلصأ لعاهك وافل ا ءاملا

 هليقو واول زو فدرلاىف

 : 0 اممحت دق را د

  هوقفاصالاب ىدانت ىهف ىدل اوهلظفل لعابكم د دك ربوبودا ةملافءامل !لخدأو ا انا . هلوق فدهاشل اامغاو

 ْ ةدك ومددت ارامي او



 ”ثرهذفاسابتلااوفاذك لو نافرح مز تنال هن الى لو "الاف ذكوُهانَتَماو تاق كسفنىلا فض ||

 تصئاهلحدسالهن“ال ءابلاك نكرملو ماللا وفلاالافهذت |[

 ناك ناو ان ىسهفارو.كمثاكن إ م اهلبقامل بات هيف ةبدنلا فل نوكت ٌتاباذ- هو ّ

 6 اونيئثالانيو رك ذملاوثوملانداو 8 رقما ةعباناهواهحامناو داو ىهقامومشم | ْ ظ

 اذا ثئوملاو رك ذل نيب قرَلاواواًماعجامناو رك دمىلار هطلاَتغضأاذا هور رهظطاوكلوق 1

 اذاع..هباونينثالانيبقرغتلاواو فل "الات ا ءامعاو 1 ا هاه هرهظاوتلق | 1

 ىلو الاف ا“ الاتفذح اكن افرح مز: الهنأال لو الاف رحلاٌتفذحامناو هاَمهرهطاوتاقأإ ٠

 اوقرغمل كاذاولعفاغاو ثؤمىلامالغلاَّتْةضأ اذا ةيكمالغاو لوقتو ا كلوقنم 1

 ذأ , رمعابأ او لوقتو لق وه هر تر سه لاك نملوق قبه هرهظ عاطقنا او 0 7 1 وهرهظٌثر رم لاق ن نملوق دوه هن حطت او لوقت ةاكمالغاو تلفانآر 3 ذملانيبواهن» | 5

 0 ارحبك انهءار# <ءارعْنأ لبق 2 ارسعال كسفنىلا فضتهانإب وت ”الابدنتاغا تكاد 1

 هيلع ةفاضالاءابّنأل كل هناك ارسع ل عت ىتح كلا بالا ٌةفاضا كل يقتسمالهنثال كل تاكول | 0
 ارعنأ ىلع! دامو ىر.عابأ ايل وةك أىرئالأ ىذا رعد ال 5 تلو متنا 1

 تدرأ اذا كاوثأالاةئالثءذسهالو كرَضنلاوأاذهلوقتتنأزووعالهنأكاناكولهتلزنعانمه ||
 لقى لوألا فيضت نأ ىلا لصمتالو كلغوستالهنألبقنمةئالبتلاوبألا فيضتنأ || ٠
 كيهناك كيلاافاضمرخلا ||

 ٌفيرظلاو في رظلادبزاو كلوقئاذو 4 بودنملا ىدتىتلا فلالا هقدلتالامباباذهؤي َ

 انيزاوتلهل ادار دان سيلفي راقلانأءافيرللا لوقين أن مهعّنَمنأل يلا معزو 3
 ارا وَلئماذهسدلو ءادنري_غكلذن أك اد :مغاذهن ال ةالَعبلا سرافلاتنأ ]

 هبلا فاضالاودرغنمدحاو مسا ةلزنع هيلا فاضملاو فاضملاَّنآ لبق نم :اسنئكدبعاو لشمالو

 ةفاضالادبرتتنأو اًيمأوأ اًدبعتاقول نأ ىرتالآ مسالا نمو هاضتقمو مسالأمامتوه

 ا فضت )تنشد او اد لا راقت ة فصلا قلك , زاذه تقولو كل: ار ا

 تأآكاذىعكاسو نب ودنلا نمله وهامناو مسالا مامت نمدن ال راسملاب هيلا فاضملاف ١

 فاضملا ىلع عقتتالو درفملا مسالارخ [ىلع عقئامكص هلا فاضملا ىلع عفتاماةبدسنلا فلا ||

 لوقيف قل الا فصل ق سف سزولامأو فصولا ىلعالهيلعةيذنلا لآ عقتامعا فوصولاو |[

 لوغتو هلو-ق)

 (لاهابرسعانأاو

 فاضأ اذاد_عسونأ لاق

 اما هسفن ىلا ملكدتملا
 قس نافئثىلاافاضم

 ريابصل نآكلذ ىف ظفالا

 عفا للااناضمر ذل

 ناك ناوءاملاو هىذلا
 ممالا ةفاضاىلادصقلا

 مسالا ريس هدوهل,قىذلا

 كءلا فاضم هن اكريخ الا

 مسا تاكو كا دكو ادرغنم

 تدرأو روك :مىلا فاضم

 ىناشلا تفرع هسفب رعت
 هش رغل تدراكل 1ك

 هش رعلا دق داتا

 تفض ان افمهرد ةثامهذه

 هذهتاق كسفنىلا َهّئام

 فيض نأدرتل ىمهردةئام
 اغا ك سفن ىلا امهرد

 ةئام ةفاضا لا كدا

 اذه ىلعو اهريغنودكملا
 اناكسفن لاتعخألا

 تفضأل حر ةينكورع

 مهر دناك اك كلهن اكارع

 هن اك مسه رد ةثام ق

 ها ككل مهرد

 راصةخ اب فاريس

- 



 ديزاوهلوسق)

 لاق (جلماغر طا
 هفصألأ هندت دعا

 نع كه ومش 1 ىذلاو

 قاملأ ىردأت سا سنو
 سامقنم 4ةيدنلاةمالع

 نع هاك <اموأ سو
 محا دقو هله :دقفدرعلا

 ةفصلاةبدتنالطمل ل ولما
 نملاقو ريخلاةيدننالطس
 ةفصلا لمراسل هفلاخع
 نع عظةنمريسلا نال

 نمةغصااوثوذ#نملا
 ماا هن ل ماع

 0 ها و5 ع ا 11 0 جدسوهو ه5 2 !

 ١ || ءانو رستقاولوقتو ًاطخاذ_ه نأ ل لذلامعزو. هانيتيماشلا ىتمعجاو هاقيرظلا ديزاو

 ةةزنعدرغم مساد ال ةازرشعاتتا او لوقترمشع ىذا ينل بر كلذكو د د رقم مسه اذ_هن ال

 ١ ١ م 2

 ١ ا 0[ اذهف 7 61و تاقانارت نممناو وار دال تكا 1 كن دل حر تاذاو نب رسق

 اول عسجلاونينثالا نيب قرت ٌء_هان ةبدسنلا فلأ تعج ال هكذا اور وهما كغاو ذراع

 5 ْ | انك نلف هلاس نعامبتمادنحاو فرت لامهمالُعو أ مهمالة الحر تيه

 7 | انوكت أل بق ىلو الالام ىمتامنا او رمَصو اب مس كلذكنف ءوسلك ىفىلو الا لاح ىلع
 ْ ا أ |0000 اوتببال-بف عجلاو ةبئثتلا تعا ام-هلةعباتفلا الا تراصو نيمسا

 هيدذل |ىفاريغت 7 عضا ومار“ اقر ارش 5 0 المهمالغ و

 1 سوو ليلخ مع ءزو هالحرانوهالخ راو كلوقكلذو يبد: نآزوكالامبان اذهب

 ّ 1 0 حالا تءينات ال مقاما ل_ءاخنا لاقو لاقيال هنأو حبق

 || ىلعةبدنلات ال ميثالفصتخشنأو ءامسأالا فرعأب عشت نأ كل ىتبنباهفاف تيدناذاكن“ال

 1 | شطاغتمتا كاذاوهرك ايغاو ةركتايدانَتنكفاعي ر طال رأ زاملاذ_هزاحواو ناسلا

 ةتلجال ملا فو هدع تس افتثاذكف فو رع مريغ ءىلعا أوعسفت :نأو أوطاتك نأ مدزع

 0 ْ مهن أكل ىئبيالف ع“ الا نم او ميظع ىف تقو دق كناربسخت ثبدناذا ال

 ظ . || فورعماذهت ال ةمضرَرفَحنماو عيفتستالهأ م عزو عقلا ف ارادلا ىفْنماوكلذكو

 اا اذه تلقولو برعلا مالك  ةيدنلا ترج اذه ىلعذ عسْفتارْزَعةبدنلا فنيستلان "اك هثمعب

 || رذعُالوهف هيلع عفت أ لعردعتاله نال كرُتاذناك اذاف ةوهضَأىدنعتال ماو تلقا

 01 هع أهينعتأل نمل عجم لعرتملالا ميو تلت

 200008 اولا لالا ىلا ومن نيالا رح آولوطةدحاو مس ةازنج هيف ناعما ُنوكيباناذهو

 ' |اتحر !راضابت قل اك نيالنوةنالايت اق بدر ناو الشدو ةنالئاو كلو كلدو
 أ دحاولك نيما نيب تعجب ورعودبزاب ثلقنيسح كن"ال وُرعو ُديزا,كلوقةلزنجاذهسدلو

 ا الثلان مّدئالثلادرغُتلفنيثالثو ثالثا تاقاذاو هلابح ىلع موتي درفمامبنم

 00 || نولالثابوةئالئاءلوقتالو وّرسءابوُس زابلوقتكنآىزتالا ةئالثلا نمنيثالثلاالو اهلا
 |. نادر كنار ككنالث كاوقتلنع راصق هلادح ىعامس ندا لكل عجن أدرث ملال
 ] لاطنيح ار ار اضان زلاكٌبصنلا اهمزلو اهلاس قاومت ماعلا نا ةثالث قسمت



 90ه

 تيمسوك نأ ىرتالأ م لق فرح زعم مضتلاراصق مسءالا مات مالح ر رومسالا ْ

 رخبآ تسيل ءارلاّنال ُ ٌةفرعموهونب ونتلاهبمرلاف كنماهم لب تلم لما ا ا
 وهون ونتلا همزل كنماريخن أكف َلَدَفىذلا اذه تلقاذا ىذلاةلزراصف ءاهتنمالو مالا َ
 ءاذناا ف , وآلاف دحماماو مسالا ىهتنمتيسل املا *ول ال_-رات راض لك نكي ةقردشأ 1 ا

 اذال جرّب راضئلذكو هلصأ لا عج مالكلا لاطوٌهنيونتلاتمرَل مداارخآ نم [
 هلعجتالاك نيونتلا نعمتدرأ اذا ةركنام راض لءال ل_جرلاَن ال افيفع ني وننل تيقلآ ||

 نأىرتالأ اًدعامب ,داضا ذهكإ وق ةوف همقذحو نب ونتلا ىنعمتدرأ اذا ءادنلا ريغ ةفرعم |

 اخأانكلوقاَمأو هائعمدب 1 هفذك تنك اذا لعافلاريغبالهناشك نب ونتلا فدا ا

 نوكمال 70 :ركنىلا فاضمهت ال ه ةركنالاانهع الا نوكيالف لد زا

 ُكللزاحو نيونتلا هله ديمتهن ال ىدانم ناك اذا هنلزنءانهه ل رلا نوكمألو ةركنالإ | ا

 قرأ ام لعشر كب وهو ىداسر_غانههوهو امهب ظفاتالوماللاو فل"الا نعمدي رتتكأا

 هالالع هلا[ |

 اًيءاشأ مخ هّننيف بودنلارغمسالااّمأف جب وعدا هبهسني ىلا فو ريكا باب اذه ا

 اهنولمعتستدق فل الاربغ ةعبرئالاتأآلإ و ربع َنراحأكإ اوقوش فل'الابو كاران ا

 هنأ تو رب ىذلا منع ضرخملاناسن الو أممعخ ارثملا[ئْدلل مهتاوصأ اوتعنأ اودارأ اذا ||
 فلا موسيقا لانج تاس لقثتسلامئانلاوأ .داهتجابالا مييلع لسيقنال ا

 ةسهلا هذه لمعتست نأ كاز وك دقو اهفنود.ءىتلا عضاولاءذسه ف فنا وامعتستالو ْ ْ

 كلوقك ءانفتسان وك سنت كنان اديكوتكيلعالبقُماسي رقكمحاصناك ذا اوريِغ ||

 ناسا هبطاخيه :رضحح هيلع ل بةموه نمنع مسهلعجةنأكلذو بعك َنداحأ| |

 ىذلا فرم نال ميلا كا خلوقتالو لجراواذهابدرثنأو ُلَُرالواَدشلوَ ||
 كنكلو اذجأيالو لجرلا ميا لقترلف هتقذسح نيحىَأنمالدبراصءن اك مسببا مزاين |

 قدر وعادقو قئالافصوتوكتالم ال اذكواذك لعفأ اَنْ اَرالْرَمسش نا لوقت أ

 « ىرذعىركشتستالىراح حاصلا لافرعشلا ىف: :ركشل أل

 جاهلا وعدملاا.م مني تلا فورح اا فدشتأو 9 | ْ

 # يي ركل +

 1 تشابناني ءىنلان لاو ُُب راضا كِل 0 هذ د راب ”راضا: لاق ُملكلا | ] "”

 ددنؤو هلوق)

 نماب فذحزو
 وبألاق (خللا ةركنلا
 اذهىف أط+ أدبق سايعلا

 نأ ى عياش افأطح هلك
 فراعمءام_ثالاهذه

 هبودساهاعج دقو ءادنلاب
 ءاعد ا دمعس وب لاف تارك

 اطار هأط4نا سامعلا ىنأ

 ةهداعل هب:ميختلا و

 : ري يرن و لعل

 نيب و قود نأ د مدعي

 ا.همض وهونابركن

 ناك ام ىنعبامتاو نيوشريغب
 دروف ءادنلا ]ل ببقةركن

 هلحأ نم هفرعمراصفءادنلا

 00 اذ _هلةءمودو

 ها مالكلاف
 راصتخا ضعس



 (نوطات< مال هلوق) .

 نمدخؤباك نودهتكىأ

 طلح نآسالا فو حرشلا
 طلخلإو طاخأو [ طاش

 وي 1 نن أ

 ٌتالذو هلو-ت)

 لعفأفانأامأ كلوق

 لحرلاا هيأ اذكو اذك

 ىذلادع_س وب ألاف (جلا

 لح رلا اهيأنأ دنع

 عضومىف ةباصعلا|مميأو

 ريخلاف ود إد ةمممسا

 !دتبملا فوذ_كثريخوأ

 ةباسصعلا لاق هنأكف
 لح را وأ ةروكذملا

 نموأ : رأ نعي روك كلا

 لح زااوأ ةباصعلادبرأ

 رذعيأل حال روك ذل
 ءادئلا فرح هيف

 ارخراشلا

 '0 1 لف ربو ارك فرطأو لسا حشأو وننعدتفا ل ةيقلاتو ةيرايلبدبب
 0 01 ابو سانآلاب كلوةودو هنميكتملا كلذكو 50 ا ةمزالاف هت افسسلااهأو ىو

 0 1 او ان اهمزل,ةيدنلاو كلذكُسنلاولف انوأخارتم مهد ثاغتسملاَنأال دوتحااسعتاو هان

 1 | اهفنوعيتب 0 .-ي 0 منع عل 1 نم توعد و ا ال

 ملا ف هغلابسأللا مسالا آ اوم اود !اهوم لأ مث نخ

 1 اكصدخ اهنكلو هريغدسبش ىدانع سلو جي هلامصو ءادنلا فرح ىلعىرجام بان اذهب

 ١ | 07 ل28 رح [صاسنخالاف لرش أ كم جتوأ ه0 ا يول معدلات

 | ١ ىو ننال "الا فر رطل ] راخساب سالامترعأه وسلا أك ءادثلا

 | انهى 1[ ضاصتخالاو ماهفتسالا ف :ر ىلع هترجأ هدو ستلاق ماهفت_.سالا ف ىو سناك هيف

 0 ا ما أ كدنعديزَأكلوقك اذهىرذ لع مأ لفى رد امئاوق كلذو ءادنلا فرح ىلع

 ١ || كيلع ىوتساك امهيفىوتسسادق كلعْتتال ٌتمهفتسا اذاذلاخمألشفاديذأو ورع

 "اااذع لدفأف انأامأكلوقكلذو ءادناا| فرح ىلع رح ىذا ريظناذهف لو الانا م“ الا

 ا مهلا اعين بالا لعد وعلاء ااذكوا ذك نحن لعشتو لج راهم اذكو

 لج رلااهيأوةباصعلااهي ًأتاةنيح مهنالو ص: نأ َتدرأا ناو ةباصعلا/هثيانلو هغا

 ١ (ك-ِلع لبق موه ىذالُلوَمْداك دك اذكلو لاك نيح صّخادق هنال دك ؤدنأدا انأ

 1 | تنلالالا انيهايرنشل اديك وةناالفابأايسم *الا ناك اذك ل

 هلع هنن
. 
- 

 || ءادنلا فرحالا فرعتيالءادنلا ليةروكتم مساوهو ىراح هلوق نمةر و رضءا دذلا فرح ف ذح هيف دهاشلا
 | تراصدقفاميعةب راحىل اريشي وهوةركنةيرامماهلعج هب ومدس ىلع دربم ادرو فراءملا ف فذ ادرطاغغاو

 1 ىف عئاش مس اهنأدارأ اغاءادنلاد_تةركن هنأ نمهيلعد هرمملاهلوأتام ىلا هن ومس بهذيملو ةراشالاهقرغم

 .ء ؛ادرلا ادوصقم ناك امناب قرفدقوهوا ذهل ثم فطاخل اهبل عل وأي فيكوةركنو هو ءادنل اكل لن س ذملا

 ا 3 ديزءاني مضل اىلءاينمملو“ الا لج نب هريغ نمءادنلا صنخ االومدصق د صقر لامنيد و سانحأ ا

 | انهرذعلاو عبقلا ضارتءالاودي د ثلا فسعتلا نماذ هو بصنلالان رعمزخ "الا لعحو فراعملا نمهريغو
 ' هدعب واذهاها لاف هنمتئز هفهريدمل ساح لع لواحي ناكولاحلا

 ا #* ىريعن لع قاهفسشاو ىراس 1

 0 4 هاك ثوصل اانههرذماادارألاقب و ىبهذاو ىنعىريسو ىريسب ل عقافش د :رذعى رك ةسنالىأ
 1 4 كاذهيلع تركن اف هسل+ هلع فزج رياك



 (ساالا)
 ءادنلاعضوم ىلعهظفل ءىصف يب ءادنلا هيلعىرجام ىلع ىرت صاصتخلالا نمي انهو |[

 ىلع اهورجحل مهنا ءادنلا فاهارجم ف ءام-"الاىرجتالو ٌبصنءادنلا عضومتأال اًصن |
 اذكل عفن رع اسس ان1 اوؤكلدو ءادذلا هملع للام ىلءاهو رخآ م هنكلو ءاد دلافورحا ّْ ظ

 اوقنك امن "ال ءادنلا فكل ذ نكد 0 لمعت سالو رهظتالل_هفدنكلو تع لاقهن' اك انك ٍ ١

 هلو لعلوم ام وكتلو لَو أ ىلع مالكلا ا بكلام لعب | ْ

 (طيس) م "الان ورعوشو) ةوترش أ

 ءام رءوس د

 اهيدانو دعس هارسسانف « ٍبْسحوودموقرتم بان 22000 7

 ديو انم براد « مراد: بئر قدزرشلا ل7 أ

 ١> هوز لاو راجتالا سرر الا مالكلا ىلع لج اب فرعيلا نه مسالا صن القاف |

 : تام امان « 0

 ىلعمالكلا تد رحآك:ًالماللاو فلألا تلح دا اهناف فيصل سائلا ى رقأب رعلان 9 5 ا

 امناوّب رعلاالوقتتأ كلزوجحال هنأ ىرتالأ ءادنلا فءامم" الا ىر ركل هيلعُمادنلاام |

 ديللوفامأو ءانلاد رن ىرخاهدحو قأادنلا فو رح نمبابلا اذهلخدا ْ
 ةدم -5

 هعصعص نب صار :رخ نكنو دآ 1 درالاَنيملا ءأوشب نك

 ىرقنملا مه الان ورمل ءادنل اهيلعىرحام ىلع ىرح صاصتخالا نم بارا ذه هتممس رتتاب فدشنأو * ا

 . اهيداؤدعسونةارسانف * "بوو ءوقرقتم نإ 0
 قو هيقر اعلاف لءادلا نإ كلذ رك ةوارخ او صاصتخنالا لعرقنم نب بصتدس مدهاشلا ||
 نالربخ نال موقلا عفرو هندبام ىلءرشفلل اوصاصنتخال ا ىنمم قامهك ارتشا عمهراهظاز وحال ل عفىدانملا |||

 ونبو مهديرأو ءالؤه ىنعأى أر قنمئ:لاقنءاوق الا نمكلذب ىنعد ا وذموقاناىعملاو |[

 هدحاو ىلعىرح الس , رغ ع+ وهواكرس «مهدحاوهداسلاةارسلاو مت نها مدير ن دعس د نمر شنم ||

 موقلاءادينممقاغساو رع او تاو سم ل.قف مه كل داو مما نعى دوي مساوهاغاو 11

 ىقدشنأو * ةريشعل ارعأحالصاورني دل اوىأرلا ىف مهضوخو عوقل عمت انبفىأث ردح اءاضعب مهضعن 1

 درر فش هيلا ||
 ديعمو أ ائمراررإ * مرادىيانأرلا 3

 هلل ادمعىتب نم ءاذهترارزوهلبقىذلا فلوقلاكهيفلوقلاو رذفلاو صاصتخالا ل عمرادئببصن هيفدهاشلا ْ 1 ٠

 0 * دونات دب ومويرشتتل د ا |

 * بايضلاف شكمان * 1
 ديسا|بابلا فدشنأو * .يبفتردقتدقوهلقعللا فاوقلكهخلوقلاو 1[

 7 الان دنمل امأونب نحن +



 الف هلوسق)
 اعفرالا هن رو لسد

 فاريسسلا لاق (جلا

 اذه ىف سايعلاو ًازيس

 نيهحو ىلعوهو تصل

 نئلامأ نأ امهدس>أ
 اهوئو ةسفب رشةأ ما

 [ارع 1ئاود.س مواك ةعرأالا

 ةعدع دل ةنفل !نوهعللا
 هحولاو رغفلا ىلعب صنف

 رخفلا ىعمدرب لهن رخ الا

 ْ حدمالب قع همصن رو

 زول اذه درو مذالو

 نالافو ىفاريسلا

 ب رق هن وسسلوق

 8 ريس سس طاق

 تال ممل

 ١ || لع هنكلو ٌةعبرأ مهتتعنأباوفرعيْنَأ اورخكفا اذا مهلعبع نأ دريإ هن" الاعفرالإ هنو دشن, الف
 | 011 8-52 رسب سس و 00 6.7 2

 ( | وهف 0 0 0 اًقصوةعيرأ الا
| 7 

 1 اسمو ساق د ره ةلنوسهلوقّنأ ليلا
 ٍ 1 تاكفءادسنلا هملعلجتام ىلع لومت هنأ يعل ديبالا اذهىفّىَألوخدّنأ مَءزو ميظعتلا

 || لصتالا ىلع ءوربأن ي-اهوطتسأواكهولرَح مهنكلو ان هسفاولوقي نأ ل ص الاف مه دنعاذه
 || كل لوقتنكلواذكواذك ٌلعفأ اذه َقإَلوقتفبابلااذهىف مهن أ كلزوجصال هنأ لعاو

 اا زادك رانههرك دياعانامس الان ال“ انورعمامسا الإ رك ديت ازوكالو لعفأ ادءز

 0000 | اهزابوإو ريخلا نك اوهام تتحد عق ٌتءهباذافارك ذدورمذلا
 ا و ١ 5 >2 1 2 - م اء

 ئ || هيدنلا تناك اك ناس عضوما ذه نكملو مملاو: كذلاعضاوم نما ذه سدلفاموقانإ تاقف
 1 سد - 5 5 1 01 9+ -

 ا ا رثكأو ام-ميههورك دينأهسص أ نوماتءباملا دب كسصو رم”الااورك ذاذا عبتف ناب عضوم

 1 | نأ اروحالو نالُثل آو تببلا لهأو ةفاضممّشعمو نالو بابل اذه ًالوخ دءام»“ الا
 أ

 ا رضاشسلا زوالا ذه ىتانلا ملكلاو ملكدللاذهيو ماس ةباسعل اجي 50 اولعف مهما لوقت
21 

 )ل 12 ْ ىديعلا ناتلصلال اوق بص نءس ذو را و

 هدوم ص

 ا أ 0 0 لئانا.لافت دست وئتانم ها

 ١ [| . صاصتخالا لعابوصنم اهلبقام نوكيق مظعتالو رذف ىعماهف سبلة عبر الان“ ال ون. هلوق عفرهبقدهل ثلا
 ]ا | نوقورعمة سم مم الد سهلا دارأو رذكقمالمهمت دعو مهسنءرب خو هاخاو رقم نب فمدقتاكرذفلاو

 ىدمعلاناتلصا|باسلا فدشنأو * ةعد ر الاىل!ةيفاقلا هترطضاف
 ا عضاوب بيلك ف ن .كلوررح * هلثممويلارعاشالارعاشانأ

 ١ ا : يدانملاوبحتل او صامصتخاالا ىنعم ىلع لعفرا ضان رعاش بصن هل ومسو ل14: |بهذم ىللعهيفدهاشلا

 أ نوكينأ هدنععنتما ا غاوهب ويدسرك ذاك ارعاش همكمسحوأ ارعاش مكملعموقابوأ ءالؤهاب ىنعملاو فوذع

 [[| نٌىنبن. ناكوررحو هو هنيعب ارعانشهبصقاخناوهو ةريضاابر عاش لكهيق لسخدي هدنمةركن هن الىدانم

 ادتيمراهضا ىلع لومش ريزج هلوقو ادنلا: صوصخملا هيلع ىرسجت ام ىلع مضل |ىلع هين
 | هلم نيبمجتملا اذهىأ

 ]| هفصولاةوزيماصوضخخناك ناؤروكنملا ظفل لءىرج ىدانمارعاش هلوةنوكناىدس :ءزوح و ررح

 || تمدفتذقو * : :رمقازتاستتا كإعل“ + هلوقلثمنوكتقةركنلا الا اه.فصو ال ةل ماو هداعن ىنل اة

 ل رعشلا فاررج ل ضفتراخفالا نمامهتيب ناك مهفررحوق هز رفلامكتصا هىعدذا اذ_هلوقب د« هتلع
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 دَسَحاو لعل هئم طاوُدْناَممَص د اهلفاك واوا لد مانأ

 . ود د

 لوق هلوسق) : 5 ديكو باخ نب د-هدنهأن * رعاشلا ل وقفلاف
 2 م - : - م

 ؟ىكم 3

 ( صود الازبحيرش ديكو باخ نيبءذ هدنه هندي م ىلعال يةمءادنلا دعي لوقتنأز 0 . 3
 باتكلا مسن ىفاذك [|© 5” 7

 ىلإ ثلا دسماوملا كلر غاوةذ >5 ميغ را لل الا ارخاوأ ف ذح ميخرتلاو _----

 2 م ضوتخلا تأل_ءاو « ىلاعتهللاءاثنا قباعف 3 ايسو ى صالحا دقو افيفخت مهمالكن م 0
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 1 هحولا اذه ىلع ه-رشو 0 ١

 هأ 5 م ىنالكلا ب شى بأ ص وح ةلثاسل قدسنا 3 1
 كباس 2.9 3 /

 3 ىر 1 ةعصعص نس ا كلماعأ ا ةةط قل ىناعل مل ىفاذع ١

 هعمل تكا نم امداذ ها ىأ اسراؤك لا لوةءاكت تلا ىنممىن_هلاو كل تاع درماعاىاسماو كاهاوقفدهاشلا ||
 ىعم ىلعال ب عملا ىعم ىلءءادخلا,]صخ د قىدانملانأ اذى هن ومد سزتءف لاخلا هذه ىف كل بع ىأ سراف : 1

 اذهلاقف هلتعيف اقلب ن اىعو ىنالكلا ع نما أ ض وح الادعو دق ى بعل رار زن طيقل ناكو ما ىل اءاعدلا ا

 نةءصء صنم اعنبة سه. رن بالكى نم سوح الاوهلمدعووهلتقل4 فخ نممماعونبهموقلامعتم
 ىفاولزت متن ةائمدي ز ندع ىن نملاقبامف مهن الدعس نتدعصعصننلاقف نزاوهنيركن دب واعم |

 لظخ الل باملا قدشنأو #3 مخرف ةغصعصن صاعدارأو مهلا اوم-فةقركبنةنواعم ا 2

 دسلاولقعلاهنم طاو+امرص * اهل فاخيولاليلخل >مانأ ا
 اذكهامنوك مانأىامرصاهافاخ و لل مح مانأ سم اوبهعتلاوصاصتخالا ل ءليلخ ب صن هيقدهاشلا |[!

 بعتلا 0سم نم هيفاملهليقامل بسانموهو اللخ اه اموال ل خاب بع أ ىاليلخ لاقت | :
 نسحًا ونبدأ اذهونامز فرظا من“ الدلم ىلا مان الا ةفاضاورم _ااوءادتءالاىلءل الخل مايأىوربو ا

 ىلع هوحنو رقنم ب ب صنا< صاصتخنالا ىلع ماي“ الا بصنل هن قحاا غاز وحلا ضعلهو هيفدهاشالو
 هلوقىقاهلمقمدقنملا ىحال فرال | ىلع هن وصتممان الا 0 سدالوقلا ادعوك

 رهعم تقلع نعبصتنأو 5 عم + ١ىعشواهارأدقو : 0

 لمجنوكو لج لاعمايأر دس هد لعاهرعث لح ل امان لا اذك تقولا انهفرانلا نهعادقأ ١ ٠

 بالا فدشنأو * .يدقتلا مقاول ا 1

 * ديكو ب اخ نب, دتهدنها 7 1 1

 ةرقتسم دنهتن ار دتتلاواهد اعف وصوم ةركتاه ردقتو ادتيمرامض | ىلع ةيئاثلادنه لج هيفدهاشلا

 اضأ ةعوطقماهلصأ ىلعةفرعماهلس 2 نأز وع و ةركن لععق يدي زل نمد ز تنأ لاقن اكديكو بلخ نإ

 :( لوا هيوسس © :؟ )



 نألعاو هلوق)

 قنوكلال ميخرللا

 لاك لا هلا فاضم

 ادر_فم ىدانم نوك نأ

 ةثالث نمرثك ىلع هفرعم

 ىلع ناك ناو ثدنأ:لاءاه
 صقن ناف فرحأ ةثال-5

 معرو لاق هم.حرتز ع

 همز زو فاضاا
 رخآ ىف مخرتلا ناعقوو

 انأانثالوة مق ىناثلا مسالا

 لجو مركع لآ انو ورسع
 نمددالد سام هن ومدس

 ' ةرورضلا ىلع رعُشلا

 ىفاريسلا رظنأ

 نألعاو 4 ءادنلاقموحنو ىوقنمءاملا اوفذ>اكو َنونتلا اوفذحاك كلذاوذذخ ُ

 انونماسمس االواقاضم مّحرتالو نيددا نمزيغا من ال فصو ىفالو هلا فاضمىف نوكءال ميشيرلا |

 لبق فذتالو مسالا فئثرخ [ فذ نأ ىئينبامتا هنأكلذعمو بصتنامىلعهتلج اذا ||

 ىذلا تلقاذاىذاا نمل صولا ةلزئع لوألا مسالا نمهسبلا فاضملاّنأل هرخآ ىلاىمهتفتنأ | مخرملا طرسشدمعسيونأ

 ١ ه4 هناع و ه 0 2 - .٠ 4 5

  0 307اذاو بيلا قدا هماعاوأ مد أ ةذ-اذافةإمعتسمهتمال-عنالدودنملا < , هلو ا

 م 7 3 و و : 1 : 5 1 ا هرخا قنوكتوأ فرحأ 1

 ١ ىتاا هذكرح ىلع تدان“ تق دحام ىلب ىدلاف را نأ م-عءاو نول اهمال مح رت تلت

 || نم قباملعحت نأ درت كنأل افةوو ا مذوأ ارسكوأاًكفناكن إف ذحت نأ لبقهمفتناك
 عضوملا اذهىفاف. فخ بارعءالا فرحتفذح كنكلو ءادنلارهغو ءادنلا ىفاتناب"امسا مسالا | مى طئارشلا هذهند ْ

 ءالاف - .فدنع لد األ هلع زعقدسام زىذلاف ها دوا |١ ةناقلا
 قكلوقكلذو بارعالا فرح مهد مع سد نا ل فر الا ا ا قا

 : قرهاب ل فر هقو ثربان ثري فو مسا ةمآس فو راحاب ثراح

 وأ فرنأةئالثاملا عما مساكن ص * ءاهلاهمق ءام "الارخاوأ امي ان اذه ِِ ْ

 ظ جاستتلالوقوصتف |

 َبْنابوْىحْدَأ انا, كاوفودتف ءاهلا عمفرحأ ةئالث ىلع ناك امامأو هن راحانوُةَلَسان تدرأاذا |

 لق هلم تواوقسف ءاهلانوشني ب رعلانماسانّت أ لعاو « َةَينوُداَسَتدرأ اذا ىلبفأ

 000 والدولة ألا برسل نأرعاو « لبق ةلسايلوقب تدثينَم صعب د

 ءاهلاءذف تراصو ءامحلاو ملا ةكرحاونييل ءاهلاهذهاوقلس ا اغناو ةَتلَطانوةَكساناولاه |

 اهتابثإ وفقولا دنع ءاهلا فذح قرامدلا ماكشملا لع لو .همراو هقىف ءاهلا تمزرلاك ّدءزال ْ

 .لصولا فهمرا نم ءاهأ افذح مزلاك لص ولا ىف ثدنأتلا ءاهلامزال فذيلا اولعج يأ لمقنم |

 نال
 0 الا

 مهمالك ىف هترثكل ءادنلا فكل ذ ناك اممناو رعاشرطضي نأالإ ءاد_لا ىفالإ ن وكمال ميخرتلا

 ٍ /4 يال 2 1 0 عع 4 . 8

 5 ' ءادةلارسسغ ق هارد ىرجا ثم>- فدخلانم ٍ--وىلد الا بع ىرح هنأ لءق نم ءادنلا ىف

ال مسالا ف نيوذتااةلزنع ولاق ْ
ارو رح ناك اذا هيانأانَمسم محت

 1 هلا فاضملاةلزْىهنأل 
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 قال نال فد نافة مآ نمدعاو لكلا ماءاسمماوأالامناصامن مسا ناك كلذ مرتك |

 ماعلامسالاامأو لبقأ سا كلوقوف ايلاعامساناك اماَمأف فرعلا مالك ىف رثك ؟ءادنلا

 *« ىرذع ىركشتستالىراح
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 5 صاع ص

ارودكل ١نب املصت هه ناك اوةرقتسمىدكو ىاخ نيدور وك ذم 0 هدنئهلاو هن" "اك اهلمقامم
 امم د

 لدا كلذتا> دق 5 هسفنب لاصت الا فاهلءعف
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 3 ىلا ادا ق8 : الكلذو فقولا ف ءاهلا هذه ووقوع اذا ءأ رعسشلا| 78

 (براقتم) ) عرذلا نئا ) رعاشلالاقو اسال قاوقلا ع

 اناز5 قرا ازف نوأذ ع اك وش ارقد 0

 *- اناا قرفتلال فرقت : 07
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 لد لد عض ومى ةايلاح ,زاصالف نا ءادنل انارغ فل صولا ءاهلا

 عرشلا نءالءاهلا هيقءام“ .الارخاوأ امساءاذه هت ييخرفلان اقل 8

 ارازفىوأةرازفدوأق * ان قش: ةرازقتداك
 اودرهيلعاوفةو ٌمءاهل اهيفاماوةراذا مه "الءاهلا نماضوم فل“ الاناهماع فق رلاورازخ مخمل لق كااإ
 ةرازفب عقوناندك لقي * هي ومس هنيبامىلءاتماضوعقتل الالعجانههءاهلادرهنكعملالففقوللءاهلا |١
 دي دهتو ديعو ةلكى هو هل ىلوأ بطء داكدقو تلقأ اذالح را لاو اموت سوو هارت 0 ب

 تم ةرازفا كل كوأ ىأ : ةرا ازذىل وأف لاه كاذلق 30

 مهتدصموقلا عطيف وأ ناكو لف 0

 0 اعامضابُو د ّ ْ ىاطقلاب املا فدشنأو 1

 تينلاماقو هلقوتلا فمدقتاك ءاهلانءالدب فل“ الا ىلع فقولاوةعايض يخرديفدهاشلا 98 ٠
 هم هدهات ايلا فدشنأو د ايوان

 اعوحموتلا كرتتىبوأنكلو *

 * امطاقا,ىبراوانلع يجوع * ْ
 ندهمعنءاوهو ىرذعلادب زن مدت ازازحرلاو ءل.قىنلا فلوقلاكهيفلوقلاو | 5

 ةليغ هلتقف ةهيدهدبلع ادعسسلا اذه وامس ثفموقلا اد> دقةدن ازناكو ةيدهتخأ ةمطافوءرشخ :

 يتق اذا عبارانا اكلات عبر لاقي ىم مف ةأىأىد راو هلوقو ىح رعو ىطعا جو غىاعنو هيت

 جالا لوقاذه لبق ايلا قلشناو *

 د :ىربذعىركنت تال ىراح 5 ا

 هريسفتب ةنصدقو |[

 ١ دعي ف دامك تدب اذا ملزتعاهواعبم لو .فقولا ىف ه#ّرا ىف ءاها اءذهاومزلآ مهن

 | هكر كرو ءاهلا فذ مرا ف عمت نأةسيهار كةمزالاهكلو هّسلإ و ةلعوحن ون

 || تنيبف ءاهلاو ءاملا ف 3مل نماّضوءامماسبت نوكمل لاح لكى عة كر لا تنتنأ اودارأف ١

 (| نأ ملسعاو هاوآختالل-لك 0 مسالا قامت وكيل توك ل ءاهلابةكر ا ٍ

 1 عضوم ىف فذخلاهرييغت اولعحو ملأ هلودو فذحلا:ىلوأريغتتو لد امّناك افيضخ اهتم 0 1 ١

 1 مهضعبلاقاك هلموحايدي ريل مرح ا.لوقي بوعلا نم ةقئلاانعممو هلا الاريغتم ناك اذافذحلا ا ّ

 اهفرثكأ ميخرعلا

 ثدنأتلا ءاه هرخآ

 ءاه نا امداد ح-|نيئاعل

 ىلا فاض ئثثدنأتلا

 الو ريسكم عج قدوعتال

 رح الا لملاو كدناتلا

 مزال رمغتلا اذهو لصولا

 مالكلا يلءاهلوخد و [ها

 لأ لوخد ندمرت ١

 اهفذح ناكف ثنأتلا
 تفذ_ اذاامنأال ىلوأ

 ىا ارهشد نس ها

 ريثك راصتخاب



 نب لاما هل وق)

 ىور (حلال ظن

 هيفساسعااىأ نع

 لط:-نلامأى رخأ نا و

 ءدعبانملاعامتا ماللا مم
 دعب لام لع هنأ كاذو
 ميخرألا هنم فاكلا فذح
 هادانادا لام هم-| نم ةزخع

 دكر اعامتا حفلا هيف زاج

 لوقت م مضااو نا

 ها لظنحنديزأ

 فاريسلا نم

 سس
 ' 5: 0 9 1 3 .٠

 وأ ف ذح هدعب نكن وادئازف رحدعي تناك اداثدت ادلاءاهنأ لعاو ني ءاه رعب ترفع مرإ

 ءاهلا ليقدئاوزلا فورا نأ ل يق نماهريغ فد 4من دئازافذ امهدعد نكست لون ي_ةرسدعب

 نشعرا ةنشعرفو لبق ئاطا ةمفئاط فكإوق كلذو فورا نمد ئاوزلاربغةلزع يخرتلا ىف
 22 1 2 7 3 2 2 ع تو 20 م

 لَ : رق تاةلءاهم دعب سدل ومانإك فدك ءاهلا ل .فامّتةد-وأو ىلبقأ العا. ةالعسفف و ىلبقأ

 لوقت :نآ مالكلا غافل بأم عاب تاقلانهه نكمل 9 ءاهلان الزب عا هنا 0

 ا فّدح نمو فراس فن ن موهامدع»ناكاذاد ا رجيدماوزلا دعب اذه ينج لفن

 دهد نكت لوا ءاهلانأ ل_.قنم ىلعفتال طاقات ةمطاق ىف لوقي نأ هلى غش هنافءاهلا عمدت ٌءاوزلا

 اذاف دئاوزلا فذ_لا ف را سفن موهام فذ_هت دق تنأفراح ابل اوقناك طافاب تلقل ملا

 اهعماهفذكتل د اوزلا عمات اذائاوزلا ناك دئاوزل عافت ئاوزلا أ

 نكت :/مالكلا ف فز رصتد ل محسا تم ايل اهم ل امنه : مسالا هيف ثوكت تاناذ_ه #

 علك ىسعلاةرعتءوهودب رعلا ضعن لوقك ذو 6 ًاعقءأه همن

 د نابل فر رب ناطدأ #* اهم اك حامر او رسل نوع

 1 اقيدصت رم 1 بارعالا فرءارلا اواعجو ارتسنع م ءالا اند

 ١ لعشي سانلاب ءاشامهمسانلا نع 5 للعتم ,رهدلا اذ_وال_دالآ هغللا
 <98 سه < 3 هو هم و -ً ا كر

 لطتح نيلامأ ىسفن ىنل_سدا 4 هريعتسس هد_:عقادراذهو لاك
 - ص

 ةرتنعل مالكل ىف فرصتي م. ةلزتع هذمءاهل افذحت ام دعب هدف مسالا روك امسان اذه همر تبا دشن او #

 مهد الانامل فرت, ناطشأ د اهن اكحامرلا اورتنع وعد

 نوعديدار وو هنمفذحمل ىدانمدرفم يمان هلاهعد كتم ا ىلع مخرتلا دعو هواش ودك“ ةةعمخرهيفدهاشلا

 , ءادنلا فرح في رعت ىلا جاتمريف هسفنب ةقرعمهنال فذ اهعمز سك ماع مس اهنالءادنل فرح فذق رثئعا

 1 ءاملا فءالدلاع رش هيف تءعرشو سرفلا, تطاحأ دق حامرلاو ف نب رصنت ب رثسا فىتوداني لوقب دب هل

 مهخامرف ةنارقا عمد قم هنأ ف صو هسرف مهدأ الاوردصل اذامللا و. رثمل |لامح را الاحامرلا همشو

 ىلشبنلا ارفع ند دوم 731ب ايلا قدشتأ ودب كا دله دس>رئاس نود 4 «هرفردص ف عْرشت

 لعفب سانلاءءاشامهمسانلا ىلع * لاعتمنمرهدلا اذهل لهالأ

 لظنح نم لامأ ىسفن ىقيلسل + هريعتسهدنع ىادراذمو

 ءادنلاريغ فم .را وهو ةفاضالا, هرحكإذلف مخ 3 مساك رج خا اذهب هوا ارحاوتةلظنح مرهف ةدهاشلا

 ل 7 ريسغ ىلع ىندتملا لاعت كلذ ءل#ءف ىفلاعتس و هنابشو نا نال اةعبجمب تهد رم تارا هرو رمد

 هبا هيسصخاقح هلابش نم دي بهذاملعجو سابللا لجأ هئالءادرلا باش *ل| نعىوكف ىابشىأ ٌنادراذهو

 3 كلام نمرادن لثمن قب نم مهو مهنم هنالمهب ارصنتسم مماثيختسمة ل ظنح نيثالام ىدان مث هيلع هملغو

 ةلظنحنا



 تسدل مسا لع مسالا لهح مترا ءادنلاريغىف رعشلا فز وح مم رتل ةالشاذو | ّْ

 (زج) '؛ ةنورلاقو ءاهميف هيف

 ىزحبو قنعنيبتيراف رم تلا ظ

 ( طيس) م 00 و ه ةرججاداراافاو ْ

 ُبرعالو ماهم عربالو + انفعاست ذا راد َ
 اهلانمسانيهءالا نم د--اوّلك لءحو ىديصوةسم# "ماتش أر ذو مسع و َ

 توك دقو راسا 9 لطاناوُجب رادابرعلاضءب لاق لالا اده ىلعو هريسغقوءادنلا ىف ِ

 نأ نوكيو عضوملك ىفارتنءهنوه٠برعلا نماسانئال ىةلزنسع رتسنعنوعدي مهلوق ||
 01 1 هَ ١ سا 6 7 1

 ءاه دف سدلام ةلزن_ءاهاعحم كاذكاضدأ ىنوكتدق وهنمتفدذ>امدع ىةلزتعول عت أ[

 ىقعتافاو ءا لاب سلا مسا اذهوُدأفانولاقءأضااونعتاف 2 ٍْ

 هنانك الا نوكمالامسال_هحهت' الءادنل اريسغ فر لو فض عمضواذستلا ال رحا]

 هتعُتد لاه ىبسمسا نعةان كوهامافتالةاَمأو : لح رامانعمو انها وحن دانا ا

 ) حب) متناول سصل ا ىلعهاشسفر ,ءاشلارطضادقو بلاغ ضاخ :

 « لئنعاالف سآت ظ
 اًثحَتادبأ ءاهلا ه بفن كتوم ةلزنسع مسالا َّتلعحو ءاهلاهنمّسفذحاذاٌتاناذه 5 ا

 ىتااهلاح ن عريس تتم اهلا هسقسدل مسا ةزئئدإ عت ناو يب املا ىليىذلا ف 2

 ئورلبالاة يشن *
 ىز#جو ٌىس نع نس تن راق 3 زجمأ موملا ىن راما ١ ل

 نسب اقدقهنأوءررك فصو* هل دق ىلا فلوقلاك هيقلوقل اوةر و رضءادنل ريغ فهر > سخر تهيفدهاشلا 8

 لوتاذهدعد كنآو*بنو لكوهوامهدنآز ماو ريسلا نمناب رضزم او قنعلاواغعضمزمج و هقنع قءاطخ |
 همرلاىذ أ

 اهيعستز وعهنأرك ذوةرو سضءادنل ريغ فةيس مخرت ىلع هءادهسشتسم د انفءاست ىذا ةيمرابد «* | |
 محلا ىب“الباماا فدثنأو «هريسفتبتدبلا مدقواذكة مواذك ره

 اذه هلدهعضوفوةرو رضءادنلاريىقنالفناكسلفلاممتساهيفدهاشلا + لفنءانالفكسمأة للف « ||
 |متداءزا فل الا فذح متءادنا اريغ ق مخرتلا نونا ١فذعف نالف نع دا رانوكنأامهدحأناريدفقتعضوملا ||

 ةيمرايدةوق)

 (تديا اانفعاست ىذا

 نأزو-< ساسعلاونأ لاق

 ءادئلاس غفار توك
 5 مظلاب ى راح ان ىل- ع

 هسملا جادحا ام هفرمد

 رماد هو قاريسسا!لاف

 ةاورلان الئىدنع هحولا

2 

 انشا نم نبأ كب ردبام ىنامف

 ارهمةيناع ىكلالاةفرعم

 اذهفمخ رثاا ىلع

 دصقب هنأ ىلع لد

 هأ ةممدصق



 كادودهل وف)

 ةوةر-ع ىف كلوق

 اذاد_عسونأ لاف (خلا
 نوكي نأ ىلع ميخرتلا عقو

 ريغ لماك مس

 عارتنأ ىف مخ سه

 ناافرط عقد ىذلا فرحا

 افرطعقواذا ريسغبام ناك

 اهل زنع قمملا

 نأ ى عش ام ند ناوريغ

 هوقدب زامعا متيلهيفدازي

 حاس متم ىل سعنوك ىد

 اولاف تالذلو ةدرغملاءام- الا
 واولانال قرعأب ةوقرعف

 45 اهلمقو افرط تعقو

 اهليق م هرمسكو ءاب تدلق

 تراعلات لعق كلدكو

 و-ةحوواد عج
 لذأاولاف ثدح

 ممسك

 : د 00 كلوقكلذو فذ نأ لبق اهلع ناك

 ناكلذكو اذكهرخآ | مسامالكلا ف سلال دقو ”ىدحتاب و ىف ةرءاب لاح ىلع ةاههسيف

 هذ-ميهتلعؤ اوكف ى ا ت7 ىرايتاف ا ل

 ىف سلهنأ لبق نمل .ةأءافطاتلق ةوانط همءاال_ك رت ناو ليِقااَطَفان تاق لزملا

 كا لأ ام_هلبةتناك اذاءاملاو واولا ىن-هَي بارعالا فرح نوكمزخ 1 انك مسامالكلا

 0 ,عالا فو رحام لعبت ناف ام ماكر مهلا ل دست نكلوامهلاح ىلع سنك اس

 تب |0001 داتا قارا نوفل ءاهلا فذ نأ ليقاولاح ىلع ىسهف

 لعفرحلا 3 رثو برعلا مالك ف لفأءاهه بف تسبل مسا ةلزن# لهجمامْنأ معاو ءاهلا همف

 وهو رغم ةلكلارئاس ف تارعالا فرح نأ لبق نمرثك ًاءاهلا فحم نق هملعناك ام

 جادعلا لات هيفءاهالام لزم واع ثيح وسر نأ ىلع كلذ مهلجدقو ك رع كلذ ىلع

 لضف الانا ان وعمان 5 لّطِيلارسغتوارلاىأر دف

 00000 7 1مل لعاتك واول ٌتعفرناف ل.قأو رحاب ةومحف لوقتو  ةب واعمدن و

 فذ-كنأز وال هنأ لعاو ّ ءاهلاهمف رامزالرسغتل انكملو رع نع لاك ولصالا ىلع

 اواعفول «منأ لبق نمابلاءاصاخ سمس |نكملاذاءاهلا +#بف تسيل مسا ةلزن؟ةرقبلا لعجتوءاهلا

 7 لالا قراساعاو قيقا ثامر لوقت كازو المن كلذو رك ذل ٌتنولاَسلاكاذ
 | || ءاهاهرتاوأ قس ىتااءامس الات لعاو ب ارك ذمكنؤنالو اًنيؤمرك ذالك نال

 0 .فحقذحو نب ونتلا قذحا ييلعاول محا باول نأ اوهر مدمن الرثك ا هغمفذسحالثأ

 ىنعمو برها قتاوصالا 1 هلاور و يضل -ةامهلوقنم انوذح ءل-ه نوكي نرخ الاو

 ١ ءاهلاهنمتفذحاذ ابا. اذه هج رتبايدشنأو * اذهاذه هرشأو اذه مدي اًذهذخىأ لف نءانالف كسمأ

 جالا ءاهل ىلإ ىذلا فرحا ناكماةرحت ا دنأ ءاهل ا مف نكت ملام ةلزنع مسالا تلعحو

 لضفالا نياابواعما كنا 7 ل ءلاريغنؤارلا ىآردقل

 . مم اا[فكو مخرتالا هفذح درط ادقءاهلا نا كل ذوواعمأ ا هلوق ىف ميخرتلاا ىلع مج رتل الاخ داهيفدهاش ا

 اناا نألمتعو لاا نا اانا فر هيلع لت ا < ءاه مق ن نك

 5 ا | اا 1١5 ا! ياء تمهوتن لضتالان ا ىواعماتدلوق لع ةيواعمءايليضق الانبا هلوق نمءابلا نوكت
 ا | اسايق] طب ىلعلطابلا عمواطلغاذكهباتتكلا ىف عقوو#لي واعم ندب زجدعجاهللر ءشلاو ةيواعمءان ى م

 ْ 3 ادد انآروأر دقلردقالاو ردصملا فصو عضومىفهنالاريغ بصنو لطس لطب ن م هنالةفصا ا ىف هلصأ ىلع

 الطانالاة>



 (م؟8)
5 

 1 1 ها ايلا
 هذه نم 0 دأآو ناش فد نار لو زبالو لولا ىفريسغتيال مالا ع ||

9 7 

 اورك او رعشلا فاك ايدول مّدسامم_منأل كالذو يصاعو كلامو ثراه. مزلاءاممألا | ا

 (لماك ) ةعبب رن لما هملاك لاج .رايتيستا| ظ
 مال الاوت ارو اود ا انخا يس ىلع لَهالراحان ا

 ا ا

 ا
1 
ِْ 
َ 
 لاكم ىحف نيد علك د هور ورا لاق |

 (حرمسنم) #* اوُققفم دنع, اولاما ما 2 ٠

 (طيس) ْ ىنايلاةانلا لا |

 ماع ايناماانل اوكا ِ ايناس ردا

 ناو زئاج هسيف ميخرتل اف ءاد#لا ىف هن اخ مشا لكو هل 5 رعشلا وهو | |

 (لبوط) رعاشل [لوق كلذ نةرثك أ ةئالثلا ءامس“ ”الاءذهيفناك

 3 3 م 5 ار 2 0 ءادص مما ىلإ »)تاهو »* موزي2 نيىر عد رملع اهص اس إ 3ث تدل ملف

 ةعس .رنيلهاهلبابلا قدشنأو*

 مالح ”هلاو تاروسلاووذاا + اهلشا رو درك ' :

 بارك دادعنث رحل ذه لوقي ج ةيمدتلابهلاعتسا :رثكله ةملغ يخيتلا فهتلعو ثراح يخت فدهاشلا |
 ادوق نك ىأ بيلك لمن عسشب وب ءلتقدنع هلل هلهملوقوثيرحلان ريح هنب |لتقدعب رككب يرحب مماقلا |

 دنءةفطاوتدحلا نهود ىس موج تار وشلون دل او مامهتنبام فصيق لراس ا[

 )ا
1 

00 
 م
 ا
1 

 ا
 أ
 ا

 ا

 سقلا ىرمالب املا فدشناو* ءاذنحانك ناو دحوةفن أ انيفىأ بضغلا 1

 : 0 و> ىف نسلم مم اك هضيمو كبرأاةربىّرراحأ : : ؤ

 بطال لعل ماهفتسالا فرح فذعف ةاورعرنأ دارأو هلبق تقفل احيختهيفدهاشلا ||

 مهفتسلل كب رح ماهفتسالا فرح نأ« همطانخمن ,1 تلد رخو هديت هن ”ةلءادذ هلافرح تك او دارآاع |

 ضيمولاوأ تاعا ضمولض وأ هلءفو عالا ضيءولا ود > اونيةرظفلور ابك سالا نمد وصقماعلاراعشاو | ٠

 هلوقورسدملا فام ضيفملاب رضى حادقلاةرداممدانع عد راضالاز اكن ا هنامل ف قريلاراشتناهبشوممالا

 ئذلاكلام>ل !اهقب قفالا ضرتعملاب اعل اوهو ىبحل | ىف هضيمو كلي أ ةضموي راك لصتمىبحف 0 ٠

 ْ ةائالباملا فد شن اوه بك ار الاكملاوعقتراودت 00 1
 ماءاهلاثمأ انلاولوقتالف * مكلادينااسيمجانوحلابصق 02070702000000

 ةضانلا ىلع ءاوضرعدقافاكو ةعس لا كلا * دقت دلك هيفلوقلاو ماع متزهيقدهاشلا

 مكتطاصم انيلعاو ضرعنالو عشنا مهاباوانوملاص مهللاقف مهنودممفلاخو دسأ ىنب ةءطاقم هموقو

 . عر نب د زيلباملا فد شنآو* موبالدب ىضرتالانافمجن

 ءادص فيلح ىفامكل تاقذ * .مزحم نىزنا.لاعت جلقف ! ٍ

 ءادصل هفلح ضن ْن ايبا فا ىلا ىعدهنا فيسو* ,لفامف لوقا هيفلوقل اود ا زي يخف يفدهأت .

 ' فيلح ىلا هب زازتءالاو ىمز ةعمجاةحأ الع هسرف مس اوهليق دقو دس ان مىءادصو م هريغفلاع



 ا

 فر

 (رفاو) 000 صاع ب نون لاهو محمل زيوهو

 ل ب[ قرطل ل ىسفنب ب انف تييكسدا لئئاالا
 (لبوط) ركن سول اقو لما فاعلا فوديزيلوالا قدم رب

 ىف ا ا

 را تي ساهلا تفس نا دسسمأها رخافىذلام ءالافزاحأ م نأملعا و د نسل 2

 )0 وط) ظ سدقلا صال اوق كلذ نك هنم فذ نأ دعد همفءاهالا مزون مالكوا

 9 ه0

 | رصاناوع وداةليل لامن فير َُط #ذ هران ءوضلاوشعت ىدفلا معنا

 ظ 1 | ةلزت_هاهلا فذ_تدعب قام جاك ءيثهتم فد لسا ةلزئنع فدخامدعد قيام لعح

 00 وط) نزامىبنمل-جرلاق ءاهلا هيف نكت لسا
 و ا اا 3 كة ا

 بدر بامصأ واليلبد 0 ]1 دب َّق رافت نإندلاءامد ىلع

5 ّ- 1 37 2 

 حولملازب سةوهورماعىن,نونبابلا فد شناو*
 رابملا نبأ ىرظناتىسفنب * اةيفنتريخ نال يلاءالأ

 رايلنا ف ىنيرات+اقحاكتلا ىريغف وفتح .ريخنا لوقت ا اهنا افذح ىلا مخه بف دهاشلا

 رح نيو الباملا فد ثنأو#ىسفنب كد دفأ ىنعملاوتنأ ىسفنب ىأ ىسفنب هلوقو

 0 1 ةيرسس بمحرك
 * مركلابايشااوقاصتلادعو د“ تبلا ماةوّ اها مسا سدلوو مخرف سدمل دارأ

 - سدقلا ٌىرمالب املا فد ثن أو *بامشل نمزانب كتةرعمدعب ركل ناك انةركس أ ىأ
 سصصخلاو ع وحلا مللام نب في رط * هرانءوضملاوشعت ىتفل ا ممنل

 مكحاذهوةفاضالا,هرح كل ذلفئثهنمفذم م... ةلزنع هل عج ودر و رضءادنا اريغق كلام مخ .رهيفدهاشلا

 اذارعاشلان الر ب_هحولا ىلء ؤازحا هب ومدرس بهذمونيب وا ارثك ًادنعةوورضءادنا اري ىف مخرام
 -نبه>ولا ىلع فرصتةمءادنلا ىف وهو هيلعناك ام سسح ىلعءادنلا بان نمو ةئبامناقهفذح و هم> رت ىلارطضا

 : ك1 ايو اما 27 لئابقلا تناكو:راحأت هيراجتسا ءىلط مال جر حدم* كا لعءادنلاريسغفف هن ىرصف

 ]| نمل جرا باملا قدشنأو* دربلا ةدشرصملااومالظلاءا.شعلاو مالظن ا قريسستو ثعتىنعمو هلبلاطملا
 ا 1 نزام ىف

 بدرح باموال بدرحانأ * ىقرافتإ نا ندسلا ءامدىلع :
 : مدقناك تا ا رمل اه يرش دول دعانا راوتر رضا دنلا ريغ 0 هيندمهاش لا

 ةيىدرح ىأ ب ادحأ دار أو باتف هءادجأ نمناكواعطاق اصلن اكوةيدرح بأ ة ةرافعاهمأيو هتقانبطاخ#

 هتقان بطاخوارذل ةدكعا ًاهرحانهدارأو رغالذة:ةقانلا يهوه ١ مسج ندبلاو عماسلاماعل ةرو رضفذعف

 اًراعواعاستاهسفندب وهو



 ا

 قدصي لٌءءاَمهم ىأ رلاوذو د اولعت ملأ لامن دعس

 مهن ل بلخا معز 0 ءاهلا ري كيان ل ظل َنأملعا و« ْ 7

 ناك امو ةعد نالت ل اما اولعصل ء ءاهلااه ماا ىتلاءامسألا.ذهاوفذح

 ةياغثاكو اهيلادو ريصل وأةثالثلان م مسالااونر ٌرْش نأ اودارأا اف ةثالثىلعةعد رأىلع ِ

 اذاهو ةذ_ك نأ اوه درا لاممهم الك ىف ومع المهد :عففقلا ٍ ْ

 ءىشهنم فد اهلا رش[ نوكتال مسا نم سيلهنأ لسعاو ب هبلاا اوهتنينأمهاراصٌةراص 1

 1 ًأاهل مهو مالكلا ىف رك أةيلاغلا فراعملاّنأل بق نمو رجعو دب ز ز وحن ابلاءامسا نكبملاذا 1

 3 رمت نب زاذهكلوقون ءاد:لاريغفاهتماوفذح دقاهاب !مهلامعتسا ةرثكل مهوالامعتسا

 اولي قأ ل ماني م ىف تاق ةبلاغلاربغءامم'الا نم ّتفذحولو كيخأُي اًديزانهاو) دو ظ ا
 مهلامعتسا ةرثكل كلذو بح ااصايتودي ريمهو جاصاباولاع دق هنأ الا لبقأ كارا 5 ىو َ

 ردأالو كلو لبألاولاقاك اوفذق قرحااذه || ١

 كلذو مب دئازدحاو فرح ةلزاعةدحاوتدان زامهن "الن افرح ءرخآ نمف دنا باراذه هب ] 1

 قدزرفلال امو ىلبقأسانامسأ و لبقأ وصا,تاوصىولبقَأ عاتق فكاوق | ١

 سأإلايروءابح وجت « ةسوبح يطمن وصاب ظ
 (رحد) 2 8 دال فل لهرعناب #

 2 تداوسخلانإ تدخن مناك ام لعرب مسا

 ةفرطى عع ونصموهونييدابعلا ضعمباءلافدشنأو * ٠ ظ
 0 0 | اولعت ملأ لامن ا ْ ١

 رخآ لاقو َ

 ديبللاقو ||

 دز ا لت رعإ بيانه 0 0 رتيتفابس 1

 نيالا و * ةسوبح قيطملإ و رهاب ٍ

 نيناو مدار وامهفذحدعرامب نال مسمال الانوكو امهتداب زل نونلاو فل الاف ذحو ناورم يخرتهيقدهاشلا /

 ل ل ايلاوناكومكحلا ||

 هلثمىفباملا قدشن ًاو* ازا هسفنديرب وهو هقانللءاحرلا ل زعحو 1

 * اهتيدئالفلغت له مناي * |
 هن ؛ زاحىأ عنصاع هتندلا ةياهزاجتا ميدن ىعموهلبقىذلا ف لوقلا شلون اول هيفدهاشلا 1

 همسي |ىسقءازحلاب هسا الءازح ع نكمل ناواند دهلعفى مسق ىزاحت لعفت امك ىأ نا دن ني دنأك لثملا هنو ا

 رظتنمو قلمثداوحلانا * ثدحن مناك ام ىلعارصممأأ ديلا بابلافدشنأو* |

 ( لوأ هيوم - 45 )

 نأمعاو هلوق)

 ةنالث ىلع مسا لك ا

 بهذم (ملا فرحأ

 فاساكلاو نين رصنلا

 ”ةقوكلا لأ نمهشتمو
 ىلع ناك اذا مسالا نأ
 ثلاشلا| سل فرحأ ةثالث
 ءاوس مخر ل ثدنأت ءاه

 نكسوأ طسولا كر
 مخر زوجي ءارغلا لاو

 فرحأ ةئالث ىلع ناك ام
 ىف لوقت كرحتم اهطسوأ

 دقات وحاب مدقو رخو#

 قونعان ىنءق كلذكو

 قن 'ال لاك تك امفتك

 مدود وم ءاممالا ٠

 قاريسلا نم هما

 صيختب



 تناك الف هلوق)

 ةدانزلا هذه لاح

 لاحت ناك الدير (جلا

 رؤصنمق ىلصالا فرخلا

 ءارلاودو سد رتتعو رانعو
 نيسلاو رامعو روصنميف

 بحود-5 سب رتنعيف
 ءاممالا ف ةرطامنال هفذح

 فورم اهذده تراص

 دئازلكف د1 ا ىفةماصالا

 دئازلاو نب دئازلا نم ىناثلا

 ةهلزغ_عنيدئازلا نم لوالا

 فرالا ل.ةىدذلا دئازلا

 نادئازلاىواسدقو ىلدالا

 بحودقو ىلصال اودئازلا

 بحوف نيدئازلا فدح

 ىلصالا اودئازلافذح

 قاريس هآ

 ف ةرصتت ,مسا مالكلا ف سادت ال ىنايلاق ا زهسف نكت مالكلا ىف ف وص بمس ْ

 رخال

 فرح ة_رأرخ < الاقرملا قمل ل كنأ لبق نمةدحاو:دانز ةلزتعتاقر كلانا ذهناك اماو

 كن كلو هالمقف ىتلا قالا وتاو ص ىف ىلا تونل ادم ّرَتنأ لبق نم فل الا نسهعت ل

 "0 | 1 هةرحالا وت لواعماتعق و ةفاضالاى ابنا اعمادي زولبق ىذلاو رخ الا

 ناندان زام_رنكلو زال يلااهُلان'“فرحأ ةئالثَت داما قلما اثنك اي ةيزال لوألا

 واولا ف ذك َنوُبدُم لاقي لج رمي رتكاذكو اعيجاتقكاك اعجبت امانقل

 دق تناكولو كلذ لق تمْرآت نكد ءادالواواو دلت نونلا نأ ل بة نماعمج-نونلاو

 ا | ءالافر نكت :دئازا مقلع فرخ سفن نم ءونتة راع نوكن ى تحتمل

 نون االاهنمح طن نو رود ا رامأو ن نروذلاو فلألا فذ نام مسا لج ل

 هلزنع فذ ادعي مسالا نم قيام ل عجب نمو فرحأ هن دلت ”نم لأ ىلعامسارسصنال كن“ ال

 9 2 و 5.

 0 007 3 مرح |

  3م و ع ود ازةلزاعهل فام و مسالا سفن نمىدلا فرك اهبفن وكب بان اذ_ه .٠ د .٠ 4 . 35 4 6 8

 لق ارتعا س رتنع ها فولد ءا هراسع فو لب ةٌ[صسايروصنم ف كاوقكلذو

 00 ل 001 ىلا فرط ةلزاع يك اسدلبفامو دئازلات فذ اكرخ الا تفذح كلا ًالئاذو

 ا هقلطمتفو راسا نم هل-بقاملامزال نكي لوادت انتوا ليقامناك اك َكئاز وهف ادئازنونلا

 ةدايزلا كلت لاحةدابزلا هذه لاح تناك نفد اري ىلا فورا نم سدلمدعبامّن'الءدءبام

 ا ظ فرحلاس ف:نمىذلااذهفذخاهليقاموٌةدئازلاتفذحو

 ا 0 روت كاوق كلذو « فراس فن نموهامةلزنعه فذ اوزلا نوكت باباه
 اصاص 1

 1 دول زم جبه فلاًيلاو زوق ىاواوا هذه الربا ى ماع هما لجو لبق

 1 دنع ءامتاوناورع نمنونل اوفل الات فذح اك اهنمةزمهلاوفل' الا ف ذحوءاممأ مخور هب هقدهاشلا

 | فرمنالو اعمناو مىفاتنذح ا مك اهم مخ .رثا | ىفاتف دك اعمان هب زنتدار زاه درخن [ ىف لعحهنال ءالاعف هن وبس

 || هرعشرم | عمجهنا ىلءلامفأ ا ا رك لان اناس دلع !ا١ىف

 0 هفللأ ف ذتاييالا عمت ذذب راع فل "اك ةعارت دئازاهال ل غفل امالى .ه ىلا ةزههلا عب مل لا دل

 | اولقاك الو واوللالاةئتساةزمهاهواو تادبأ ةماسولا نماهقاهقتشاة هن كا اك ناو

 ا ' ارظتنمو اءقلمرك دو هلوةجرخ اذهىلءفدح اولا نمهنأ الد_>و ل صال اود_حأ اولاقو ىنولا نمتان ذأ أها

 دعب عقيم رظننم ثداحو مةودقى ا مثداحا نم ثداوحلانأدارأ هن الث داوم نع :ريخا مهو



 معقل
 ب222

 ةعدر الا تائب فرحأةث للث ىلع ناك م ىلتلاتةطامغاو ريستع ف ىتااءايلاو لودحىفىنا

 نأ اهتلزأءاهنأ ىلع كدب و معالا اذهق رقم مافك ف رذلا سفن نماق رم رع ريصتلو ْ

 وخذالذو فرد |سف: نمودام نوداك ةنونماعتر الان ١ ءىحن ىلا فا هلا

 5 5 5 9: 1 5 - 3ك : 25

 ا” حاو رقولابرح واوا جوف هدان زهس.ف سلام ىحلتام اهقحلا ةدان زلا نأ كلذ عمو ىزيعم

 كلدو هلوق) سفن نمىذلا قرط اُمْدةَناك نيتدئاز واولاو ءاملاةدانزلاهذهلبقُمّدَعَبَو حاد رس لوقت
 همسا لح رق كلوق ةلزتعلو' 0 و الار وقف ىلاواولا ى مهو دديقحتو سلو دف ف فرحلا

 0 اارإل هد ءوس- مس ومس

 1 7 هذه ءاو اقر ةعح تاز ُلوْذَجو عدم لزم كو سكود زجر ودقراصف ع دسم ممءاب

57 20 
 0 الز فل الا نأ امو كمر يالا ا اوه 5 را سنن وقام ازد ءاوزلا

 ءازاسع اءار در وانالوحىف اذهو اهماناولا مف نيف 1 .رجاومنماوفد1 نيف رح عدم ندا اوقدحوأ و هتلزتعاهول_هح

 ةبرافعو ةياحرد ىفءاهلا فراس فن نموهام طرقملالخإ هن ال نوكمآل 1 1 1 عد :
 الرا اك اذان و 71

 دب | تيب فدرتحت م فاض وهني تطوان ا و 0 _-ر و ا «ن هه ٠# . 3 هو ا ا حا ا علا 0
 اهلمقام ناك تاوفل الا ثدداتللاهم ءجول فا الاهدهن !لمق نملة أ ىالوحاب ولبق أ ىاردرءانااردرب وأ اءالوح

 نإ . سوك 1 - 02 0
 لمقام فذخن الام ادئاز ىذلا فرحان الهمح تناك امو هنك 0 ءلاتناكلا عمناعقت اهلهم .نالاهلمق ىتلاةدان زلاو

 ناجح تاو ءاهلا را رس كل اردولو ل اردهنال نك اسةدحاو دان زددعنامو لدن

 ادار اهليق أم تن :ًأنلا قحلتاعا ءاهلاَن“ الة,رافعفو ةباحرد ىف ىتااءاهلا لمع فل ةلاهذهّن كلور آ ا ءانب

 اذا ثينأتلل «ىبق ىتلا قل الا كاذكو محل نأل بق ل_فام مزاد قاهنمئاءاهلبقىذلا راو قاريسلارطنأ 5

 عمادن نوكتال ةهلاو ءاهلا لبق ىذلا فرحلا لك اهلية ىذلا فرحا لاند اهددو تءاح

 ةدايزةلزخع تناكولو ةالعسف ا ًاوحخاَم عسا ناو ءدح او ةدابزةلرنعدت ازاهلمقّىث

 انااا نكت لا دمو 6_0 ريقفلا ف تناكلو دل م ةدحاو

 تان ةئالثلا قمل هيج اًورح ثقل اهنكلو ناَمَثَعتاَقاَذا نام وأنيحن ري ْ

 اع هلامحوا لمقام رحت كلذ لعد اهدحوتءاساذا ث دنأتلا فل[ كلذكو ةعبرتالا || !

 اهنوكساةداوةدارز ةلزنعاهدعبامو فل الاو واولاو هاملادئاوززلا ةث الئلاف رع الان ظ

 ىلا فل. الان أ ىلعكآديو هيف ةتيَمتناكذادحاو فرحة زن ىاهدعب امو ٌتاَمشءاهفعضو || ٠

 ةدحاوةدابزةلزئعاهامقامو تناكولو 0 رد لوةتاك يال اوقت كن ءاهلا ةلزنمانالوح ىف 1

  ٌىواَمْي فاذا اهنذحتالك تالاف دمت |



 الءارغلا (طارقم .
 فرحلا نوكسزمح

 1 ىلا قنوت 0

 ْ ا ىلو الاءارلانأ

 2 ارلا ل_عج< ىذلا نأ ىتعن

 ال ةدئاز رس نمىلو'الا

 واو فذ > اك اهدعب

 ءارلا نال ءارلا عمروصنم

 ىرذ ىركغال امسناحامو

 قنللاو دملافورح

 رع لم فدتشلا

 ريغصتلا ىفاهارجم

 قاونساها

 كلوق كلذو جارح تعج ركل ا زةالئناتللاناتدئازلاهنمّتح .رطاذاامباناذهإي 1

 فال ل ترهطا للا الج فز لف يأت توسان هسا لحرف 1

 نتمكن الفو هر |هذهّتددرامناو لبقأ [قطصم ا َنوةطصم هعما لج رقو نوذلاوواولا

 عمن افرح نكسيالهن الن عفذح كذكلو ءاملافذ_> ىلءمدّتدشاك اهفذ ىلء حاولا ظ

 ش َنيبَسُم فاهنذك انههنوتلاوواولاف ذخ- نهتعحر هناك نوتفذ_>ام رتلا فسهذانإف ْ

 0 قطصمو ىضاف ىف فل الاو ءاي ءايلاو اعمتاؤرح نكح سالدن الالا نك ملاهفذ.> نال ْ

  قمتاقدما رك ذل ذافمز رحم :ًاود.صلا لير عكلذ لثمو نيل سمىف ميلا تيت | يخول 0

 لح رى كلوةوهو م قتلمالهن' الو دن ا هءلءىذلا فرحلا همف ره جاياذهوو ْ هر فاختر رمل 1

 انف 0 معدي لوله ال هيتاكر ىذا ىلوأ ٌةريسكلا تناك امناو لبق دارايذار< ما 1

 ,ي؟-

 2201 مب 7 سدد

 نيحانهههبلاتدتحااك مخرتلا ىفاهكب رت ىلا تحت ادقف رام 0كلوقكاذولصأالا |
 لا را ا لا ل 0 تالا

 نمتفدح كن اكل مقأراضما,تاق لوءفملادب رتتنأوراضةهتمم»نإو هرجح الاءارلا تمزح

 ك1 ل اذا رفماَمَأو معد لور هلامزال ناك امهيءامسش "ال1 لو نك هكنإ رم ىلاّتدتحا

 راما, تاقر راضمو انام مسا نمَتفذحنإو : )وو لرتم|هلبقامنأ الءارلا ل ارش ل لج رمساوهو

 نأكل زلت نتف ع كن اك لضأ الا فدل ىه ىتلا ةكردلساب ءىحت راضمأب و

 | ىلعالإ ”لرتل تاع "الاء راراهك رض كاسخ اذا كنا ويتالا كو الا ءارلا نكس 7

 هواك ١ 2 - 2 2 1 هدو 1 ل

 اهلمقامز ال ةموز2ىلو الا ءارلاتك رتهتراذا كتاف لحر مسا ناك اذارست امأو رراصم

 وهف فل الاوءابلاوواولاةدابزك ةدئازىلو الاءارلا تأ معز نمو اهتكرحلاباَحالف لرتم
 0 امناو ةدابزلا فورح نم سل فرهلا اذهْنأ لبة نم هرخ الاءارلا عماهف اهفذ< نأهل جدنا

 م أو هاركتى ةرجب ني دمسو دن ضو هيدا ,ذالىذلا فكاضما مهدذع هبشأف فيعضتلا دار

 1 : فيعضتلا ىف ادئازءاجامتاو هدا , لا فو رح نم مسش دمع سدأ هن "الف ءاضمريغ اًدئاز رز ّىع

 ةلزاغفرملا اذه ّتاعحولو كل . زهبفسدل ىذلا فعاضملا ىرسجت رب ف ءوضاذاهل ال

 1 مس ” ماعمالا الأ ثلا نوكينلاعمجاو يستغل ىْثنشايلاوواواو فا" الا

 ' اذا كنار افراصمإ مسا لج رامأو كلذهسشأام ولد وحمد زهمق سدل ف رح أ سدت ىلع

 ْ ١ 54 رعقونانك اس الهن الد انلا 0 م ا 0 ال ءارلاتفدح

 ْ ١ عضومقوغدأ اذا ف عاضملاتأىرتالآ فل'ال ارمر هع كا تاور 1 ال ٌةحفلا

 مرخلا



 مع

 | هنمتاكرملا برقأ ة كرك هك لجو نانكاسوتليالهتال نيذر خوخ رس مز |
 | هتمىذلافرحلاةسللا ر رتملا نمسرقأ ناك اذاق -- ورقي لودر لود در كلوق كلذو ظ 2-0-7 م _--

 1 نمد 1 هن 0 هد را رح زنوكت نأ ردن كا 0 !هلءقامن وكمال رفا

 ١ 2 ع .ل6 ِ 2 /

 | تارد_تآناكو هه: ّرقاذافاعو فم ناك فرح امه ناك ناو ٌهضقلا هشه ىذا قرشا
 ةرحخ ال اراب العاف تنك امءارلاءذ بَّتلعف لبق رام راء لوة:كاذكو راض كاذو هحفت

 || لع ى رحمك كلت ىلعايراج ناك اماهلعىرخ بارسعالا قررت الا نكست )وت( ارلا تتر
 " .٠ 0 ع 5م 3 0

 ْ قع فكنا اذاءاللا تكتف تبان 1 الاوهددمأ و ةنكاسلالادلادعب نآك امدم ميم

 نهلجرلوقوعو) نولوةببرعلا عممهنأ لءلخلا معزو ماللااومْزح اَذاءَدَلَْلَو َقأطنإ ةدف

 (ةارمسلا دْرَأ
 22و هدص دعا: 831 5 , ج

 ناونأ هدا 0دلو ىدو #3 نأ ل رسلودوومترألا

 ا 6 7 1 0 1

 | ةلزنعنوكي نأ اراصمإ عنماقاو فيكون اكذه هنمتاكرتم ا برقأ ةكرك هّتكرساواعج
 / 1 5 م : كك - و7 *ع- 5

 1 عقو مسا اوهاغافراصمإاةأو ٌررامَك)تلفاذا هلَعف كلذ ىلع ادم رار لصأ نأ

 ىو “الا يا تأك ةنكاسالإ عقتالو ةكرلسا فب دصت مهمالك ف ىلوالاهئا رمل اعدم
 . - - هه 2

 مالكلا ىف ناكسالا ىلءالإ مهدنعاتسيل نيتنك اسالإ ن اعقتال بارمس نم لو الا ءارلاو 5

 هللاءاشن | فد ءرصتلا باب فكلذنيبنسو لص *الاىفو

 ١ هبحاصملاامهدحأ ميس نينئابااك نيثيشنمابنم مسا لكى لاءامسأ الا فيشر باباذهو

 س «م_ءاوول وم م ومد

 : رصن تحبو برك دعمو تومرضح لثم كل ذو 4 دك اوك حو سيرك ةلزنجاد او امساالعش

 سا ص »© <

 : ةملكلا قذ< هنأ لملخلا معرف هلو لثمو سعة همسالجر لثمو سح سرامو

 ْ هنلبىذلاف درا ارسل رمادا قاع هريالأ ءاهلا ةلزنعما ار لاك و اسارردصلاوىلا تفض ىلا

 4 هر ردك كل ل رق نأ ل بقا يلع ناك ىلا هلاحن عربة غلا اهلا ىلب ىذاريسغألاك
 -2 - و سا ودس دو

 ْ اذافار لاهو كو طرا سنا لوقت توما ىف رسقتلا كلذكو 3 ءارلالاغ

 ةارسلادز أ نم لح رورد هادي ىلا فرك اهم كرام باء اذههتم> تبا فدشنأو *

 ناونأ هدام دلو ىذو # بأ هلساودولومبرالأ

 لادلااهدعب و ماللا تنكس ةراعما_ءىناولاتام اقيفةروسكل ا نك هدا, دارو مدل هلوق فدهاشلا
 لمعف ةحوتفمءابلان الكفل ىهو اهلا تاكردتملاب رقة كرحندنك ٠-ل!ءاقتلالاهكرسف مزعل ةنك اس

 مى ا اوملاب دارو نيص>زحاحريغ نك اساان القتكا .لاماللادتغن ملوابملعلاذلا
 مدا ل م ,ومالسلا

 ناو هلوفق)

 ماللا تدق نرش

 قاريسسلالاق (لا

 ذخفب داو قاطاوهش

 روسكلاف را اوئكسأف

 عمتجافةرمسكللالاةثتسا
 فاقلا او_هتفف نانكاس

 ةثالث مههتف فولادلاو

 ىلع ل-جحلا اهدا هح وأ

 مغ نك اسلاو ءاملاو ءاطلا
 م-عناىلاغلا و نيصح رح أح

 ىفؤ فحل ىلع هولج

 ىفم-منا ثلاثااو ةمضفلا

 نم اون رهامعا نيكستلا

 كب رضلا اوهركفةرسكلاا

 ه-فةماو رهدقاع

 قايد ها



 اذاانأىأ (همةفذدح

 "ال 1 اساسو ا ا اة 2 ءانيالا ة ثكز ف

 ١ | رغتلاهيلاصضت نأ لبقاهلا-نعىلو الاءانب ريغتلةرخ ”الاءامم الاّثأأك هللاءاشن ا هعضوم ١ ةسفاضالا ىف فد خانك

 ١ | الا هدأ ماتا هرخ [نكي ل دحاو سداكب ار ءالانمامهو هيفالولؤ'الانمسل || ف 00

 )ا 000 مال 9 هاعمت 006 نيب . فقوأ قو لبق هسهحأابت قرش ع سجس 2 ا ةمسنلا ىهىتلا ةيفاسالا ا( 0١ 0 ةناياسماللوط ةاملانت قولا فو ليقأ ةسماءتلتر دا

 | || تك رلشا بر تيسر لن16 رشعاهيل مسمن ل بفسخ فتاك اهلا | ىاةبسنتا فكقوق كلذو
 ل لود ذاك :رهعدس رفعح

 فعءعحا هممح را ْق

 قاريسس ها

م برك ى د*مف لور 0 - الا ٌتفذحوردصلا ىلا ُتفذَأ ا
ىلا ةفاضالا ف لوقأو دع

 8 ا ةعبرأ

 ا ةفاضالا ف تدر اممم فدع ىذاا عضوملا وهف ءاهلا زن رش خاالا ملال قدح ىلا :رأرمشع 1

 ١ مسالا مضراكء عم الاىلا مطْتءاهلانَأ ىلع لدباذسهو مدناكبأ اذان دك ناردحأ ْ

 ' : كلذو 1 تان ممل شالو ةعرأ الات اسبر دصلا ل اردصلا ىلا مضل ها اشم ا

 0 "در رعي رخس رب ًاواع ةاوطوماهكلو اهنم ىهالورودصلا ىفتادابزت سلاهخأل |
 ١ || ىفتلذىرتسو تادانزلا نمامهريغاوأ ثنأتلا فلأوأ ةفاضالاءابلرتغدالاك ءااهلرتسغيالو |

 4 1 00 ى 5 2 - و ٠ مل 9 1 ا 2 2 ا

 فاضملا ضنا ردصلاىلاةموع 32 الاءامس الازهوءاهلافاهلأح نعرشع 4س قدس 0 ا

 ؤ 8“ اولا ةلزنع فل ”الاو نيل م نون ةازخعرسشع تأ الفل "الا عمسشع تفذ همر اذامسعاَلا ١

 ' || واولاعمنونلا لاك فا“الا عم دع لت لوقد نسمع اك رياةدقلاو ةفاضالا ىفءحأو |
 كلذو ءادنلا هريغب امس دلو ىدانمريغ محرتن أد. رئالثل: ال محرتالة باكا لعاو « |
 "1 ل ا لا ا
 ةراتع لوب ىعس الحر ت جرا ادهتجرولو كلذهمشااموهر قرب وار طد اوك ا

 زجارلا لاك م ارارطضاءادنل ريغ ىفءارعشلا ترام باد اذهب ْ

 م2

 هذهْنأاك ةسولاب ةعبرأالاالو ةءيرالابةثالثلا تاني تالا بأى رثالآ لو"الاىلارخالا

 م سس

 هم د

 اًمأو ميلا ار /ةعبرأ الابةث كمل قتلنا وتمّتادبأول ءاهلان ل تما فقولا ىنالئاق

 م م < دمر

 سل ا ص 9©<

 « الامم واكلامٌْثطسودقو 3

 ارارطضاءادنل اريسغفءارعشلا ت خرامهتمح رتبا. فدشنأ 9

 * الظنحوأاكلامتطسودقو *

 نتلظنح نيام وهشام فرشلاعهطو تلسو وعمد ةرو سم ادنل اريغفت ماظتح خرق دمام ١

 + كلام. مرادوأ اوهو مَع



 - 56 ىو هد مى هع 5

 هن
 واو رامعو * ىلطوانقرود د شنحوأ رجا لاو ا

 00 ْ 1 انامأة عماش لنمو« امامر مكلا تححآالا 2 ريرسلالو ١
 هس هو ء 2 2 و دو 2 0 1 »

 اماْغْلا قديس در عءلكو * تادج و منسم 1

 رك ديب معلا محيرلاوانرمداوأ « اورك داومركعل !انمكطحاوذ> ريهزلاقو ||

 ( ظ (ءانبحنياوهو )رخال لاقو |[
 و -ٍ سوو 5 ع 595 هده ج5 ط 5 0

 او.طعدقسانلانافهحدتمأوأ «*« هتبؤراوتش أن إٌتراحْننانإ

 ٍ نحل نالت امل افدشنآو 5:
 الاثأةنفاوراعو * قلطوانقر ونش * وأ 1

 7 ١ وءدس نت مدقدف ةواءوف ص ىنعملا ناك ناوهظفل ىلعهكربوةرورمخءادناا ريغ قانا مخ ا

 نم غل ىلعال ا ازئاحءارتال درب اوءادنا ا فمخربامف نيزئاجل 4 !نيهحولا ىلعءادنل اريغف مخرتل دعب هءارحا نأ ىر

 هاوق ف ب وصدر يهضلا لعلوم ب وصنمالا“ هلوقنأ معزي و بارعالا وجولاةرصتم لايحلعام"اهإعج
 ررقت همفو هيلعانزح هقرأ نمةلمحنموهفةلانامهتماموقفررمحأ نب ورعن اذه نمفورعملاو انقر ود

 هن الانقر وي هيلعلدلءةرامضا مخ هربغوهوالا' بصي أو هودرملاوهيويبس بهذ منع هبج رع رت
 دشنأو * فرظلا لعبصنوناوأ عم>ةنواوانقرؤيفالا' ارك ذأ ةنواولاق هن اكف هركذدقف هقرأ اذا

 | ررخلباملا ف
 اماماةعساش ل نمتصضأو * امامرمكلاب>تصضأالا 2023232720707

 اماخالا مس ديرعلكو * تادج ٌوملفاسعلا اهوشن

 ةلاثا فمدقتاكت صضأب عفر عضوم ىف ىهو ةحوتفقاهكز وةرور ضءادذلا ريغ ةماما يخزن هنفدهاشلا
 ن.ليقعنبةراعناو* اماما: كدههكدهعامو#هيخةباورلانأ معز واذهدربدرملاناكودحاوامهةلوقلاو
 نأدب ريملابلا كنا وهو ممرعمجمامرلاو هاورامف مهين أن مىئوأ هب ومس سوا ذكه.دشن ا يرحنيلالب

 ةلقسع عمج لقاسعل اوةديعملاةعساشلاو اههند, ثداحب اق ارفلل تعطقتدقةمام انبد و4:دب لولا لابح

 عاضن الان راض ابدع هرج ىلاهمح ارتاولفلا فاهم ل هبارطضاوبارسلا علتامهولوقسعو 9

 هطاشفلدب زلا نم هحرطدامماغللا ودب دشا لاس دنرعلاواضب ا دح الا ىهوةي ؛ىقلاةقانلاةدجملاو .| ظ
 ريهزلب ايلا فدشنأو ع

 رك ديبيغلامحرلاوانرصاوأ * اورك ذاومركعل ؟ امكظحاوذخ

 رصاو الاو رض نب ناليعسدق نب ةفصخ نب ةمركعو هو دإ قل | ىلع عقد هناف ل حر مءا ناك ناو ةمركعن ال : هفرصتالف ثنؤمام“ اهله قنا ىلعاارعاهتكف لمع ن المع و هظفل لعهكر وة هركع مر قدهاشلا

 ةني م نم هنأ ةمركعل !نيوهنسباهاعدا ىلا م>رلاوهتفطعى أ محر ىلعهنرصأ ل اقبو ماحر الاوفطاوعلا

 اناكوانتملاسموانت دوم نم مك >حاوذخ ىنعملاومدقت انقر ضمن: ةمركعو رضم نب ساما! نب ةحاط نب ذأ نبا

 سيمتلاءانيحنيالبابلا فدشنأو * هموقوزغىلعاومزعدق |[
 اولعدقسانلاناف هحدتمأوأ * هب , ور قتشأ نا ثراحنءا نإ ْ

 هل ىفدي ومس بهذ مىوقباذهو ميخرتلا لبقناك 5 احوتفمهظفل ل عدكر وةنراحميخرته#يقدهاشلا
 مخر اذاةلج ر مساانههئراحت انا يلع, راسضادتلا قفاك ان ةدوزض دنا هدف ألا هح وىلع

 عورب ني ةنادغدبس ف ادغااردب ين ةئراحوهو ثول سساالوةليمقب لهنا الفرصلا نم عنام هل نكمل برعأو

 م نم ةلظنح نب |



955( 
95 

 (طمس) ا ش رعد سدوس ل ال اوقاَمأو

 وه سنص ووو و

 ىداول همس ىَسَأموْلِحْن نإ #* هتمرصددامع مِهَلَحْن | ىدوأ

 نم لح روشو ) هلوقاَمأو ملل راروولستأرلادرمسمر ءلاومسهلح همأدارأ اسغأف

 س7 دس

 اهبارأنمزخوو ِلاعَتلا نم 2 2 نمرب براغ اهل (ركش ى

 اذدأ لاقو ةزمهلا ٌناكما لدنك ءابلا ٌتاكماهادبًااملاىلاًَسص فر عاشلا نأ معرف

 ىناقتهجي ىدافَضاو « قزاوهلس للهم

 ىففقولاهإ_خ تالاف رم ققيتأدرك مسالارخ + 1فقيتأ ار ”ط_خاالف عدافشلادارأامغا و

 اضوعءاملا لعش أ .ثفذح هن ال اذه ساو را راس لان محول اذه

 ىففرتصتت مسا ةلزنع ةسقبلا تاعجوءاثلا ٌتفذح ثمحءايل ار اح َتْضوَعكاذناكو ل هنم
 لع نأتدرأ اذا ىورصانتاةلاذه تلقولو راحان تلقنيح كاذوف رحأ هن الث :ىلعمالكلا

 ْ رفعي نب دوسالا تانلا قدشنأو *

 | ! : ىداولاة بج ىسمأ مهلح نب انإ * هتمرصلد انعمهلح نب |ىدوأ :

 ْ لح رلاوءاه ريخب مهلخ ةًارملات مب هرعلا نال اذهل عهبف مخ : رالف مهلح هما دارأ هنآ ومهاح هلوقفدهاشلا

 | ىذللا ىفلوقلاك همن لوقلاو مدقتام ىلع مخي ردقف-انأدارأناك ناونيمءالإ مهلا عتسا ىرح ا ذكءاهلا:ةمهلح

 ١ ةيحىسأ هلوقو !مبهذام ىدوأى عمو نيعءر الاىلاسئالثلانساملبالا نمةعطقلاةمرمصلاو هلبق
 ]| 11 0 مطل ىداولاوهنمةعناملااهس داول ةساجلاةبحلا نم قشاك تم قت وةتيح ان ىمح أى داولا
 ظ ركشب نب نمل جراب ابلا فدشنأو *

 ظ 1 اهننارأ نمزخو وىلاعتلا نم # هرم م نمرب راع ان

 ] نافرحلاناكساىلارطضاامللهنأكاذهج وو ةردورضبنار الاوبلاعتلا قءابلا نمءايلالادب اهءفدهاشلا

 0 رك ذاغاو ضفملاو عفرلا لاح ف نكستاهن ال ءايل امهم اكملدب آل صولا فن كس الامت هونزولاةمادال
 0 نم ضوعبالنأ مخرتلا فدرطملان ال ضوعلاك تدب ز ءاملاناو مخرتلا با نممهوتيالثا اذهه وبسس
 ١ ْ 00 ترص تبق يتساقط هيفىوتمماقلان ال يُدفوذملافرحلا
 ظ 04 عمود ريغو محلل ا هيلع ففح امر ثدملاو (ع) راخدال| ففعمعلل !نمةعطقل اىهودر ارشإ عمج 7 ا آلا وااقع

 ْ نعطل ازخولا لص محلل نم م عطقلارخولاوهنرثك ] فح ىتحا هيركو قدءاقب دب 0 انمهقاقتخاو هقفحت هرقث

 [[|, رمح الافلخنع و:صموهلاقيوهلثمىبايلافدشنأو * ةعرس معللا نمةعطقتامدب رهن اك فيفملا

 قئاقن همجىدافضاو * ٌقراو> هلسللهنمو
 .تاءام اقر او اودر وما لهنملاو هلبقىدلاةلعكهتاعودرو رضع دافضلا ىفنععلا نمءابلالادب اهيفدهاشلا

 [| رفقمل مموهىأ دحاو ريغ لع يب دق عم ان“الةقزاحاهتدحاون اك دا ءاف عمج ا هعمجف ةقب زح اهتدحاو
 ةقنقنامتد>اوعدافضلات اوصأ قناقنلاو هع أوءاملا مطعم ىهوةمح عمج مح اوهلد :راوال

 ال ١
 1 اذه



 (م؟ه)

 لمتالك تأاكوةركت الإ ل متالَّبرْنأام ةركتىفالإلمتالالف سمعة م فاوخاك |

 أ مع اوس ت فلات نحاهطظناب فاوفن َ ةلزخعة علا ىهاسعا ت 3 رك "ال كلذوتردغ

 2 : 1 52 0 31 مر
 ىهاسعا هن ال رشع ة سمدخفأ وحخو رح الا ق لماعل و الا نأ ىفو ظفللا قاهلشم ىمهفمآنئاان

 نإ نك اهدعاملابمصت و نبوةتريغب هيصئتقاهدعبامق لمت الو الب قتلا باناذه أ ٌ

 || سوح داو مساةلرنع هيف ّتاَءامو تلعجا من المزالهمق لهاا نينا ٌكرتو اهادعبامل
 1 2 ع ع 2-7 00 2 0

 : لهن الاهم الد ارى :رحاامو لعفا اوه وممسأب سلا منمام هرب ايا الآن الكلذو رشسع

 ا اهطفلب فاوخا مت اد لا نءاهيفاوخالف ءادشا يَ و اموال و ُه :ركدىفالإ

 |١ كلذرك ذدالاكهسعبأ أاشهلماعت ناك اذاالدعب رك رتل يل اوريبخلا ىف

 ْ اًضدأىرتسو ماللاو فل “الا همفام تفلاخ ني هنأ اناولاق امو ىذلاتفلان نيح مهيب فلوش

 أ اولاوأك اهدعبامفةلماعىهو ظفللا قرعة سمك اهد_عداموٌتلعُذ- هتلاءاشن ا كاذوحن
 ناكاشذو ةلّد مباوح | 5 : ا

 اماعاشضنرادلا فل رال |

 لصفتال كنألءاو 5 كنمرخ لحر لهو كم لطف[ يراسل 5 كسري لحد
 هنأك لحرابيفالل اوةتنأزوحال هنأ كاذو هلت و نم ند لست الك قل نوال 2
 ةلزئعاهدعباموآلاواعح ممأ كلذ عمو لجراهيف نمله هءاوح ىهئذلاف كود كازوجال !

 مالكلا نمئشب هشعو ةسج نياواسةين ذو الاب مهدنعام.نياواسفينأ قفرشعس | ١
 اهبةيشسامئاالا| ٠

 عضولا اذدهق ىئنملا نم عقبني ونعلا نأ لعا « # ةفاضالامالب فاضملا نما باءاذ_ه ب

 لوقكلذىلعليلدلاو دب زَلممالتلقاذا كلذو مسالا فاضملا نم عقياك كلمالغال تافاذا | ١

 ( لوا هيوسس - غ4: )

0 2 3-6 : 1 5 

 | دبعنملههلوقا ليلا معزامف ثاوجاهنأ لق نم ركن الإ ل متالالف ةرششعوه سجنا ٠

 ٠ ١ ثلعاموال تأ لاو ةركنالا لكلا هد عقتالهنأك ةركت باو اراصفةيراجوأ ||
 0 0 ١ وف هنآشلذو نسلاعدانالا

 كمعم تدك ها 1 هاك ءادناودص ْ ظ 5 1
 قل>ر ل ههتاثسمىفلاق : 1 5 هي 0 ل .-ل ل 1 و 0

 ٍِك هترهظأتئشناو هرمذن كك لو نائم ىفو أن امز ىف هملع ىننس ىدلاو ءىشنمأمو لحر نءام

 كلذاو ةفاضالل ّتيهذامتانوناانأ ل لذا معزو كل يد مالو كلى الغالو كلان ال برعلا 1

 لبق نم هلوق)

 (ملا باوجاهنأ
 نمله باوجىأ
 وألاق رادلاف لح ر
 رامخإ هنأ كلذو دعت

 َن وكيت أعدل رامخا لك و

 هلك هدع لكسملا تناك

 موهلا اهاودحدالو ةماع

 الئاسنوكب نأ زاحرادلا

 ل وعن مدحا و لح دنع :

 ما | راج الهأن مبرعلا لوق مم ةةغاىف!دةبممسا عضوم ف ل جر نمامو !د تيم مسا عضوم 1 ظ
 ا ْ

 م - ١ نم لهو كنم لفل جر نمام لوف نرسل نسى را كيملصنا ل

 ىلعالا ل دئال اهم الن

 ىثعم قروك_:هدحاو

 ها سنكلا

 اصخملم ىف اريس



 اغا و هلوف)

 لوقت دق برعلا نأ

 مسالا ف ةسنئاضالا مال

 عضوم ىف ماللانوكتوال

 عض وم وأمسالا تعا

 لص الاوهداذهوريخلا

 فورح رئاس ةلزتكماللا

 نآرخ الا هحولاو رملا

 الدعب ىذلا مسالانوكي

 ةينممريغلو الا مسالا ىف

 تنوثلا طودحسو كل ذا

 ماللا ةدازو فاذم هنأ

 فوالىفالادازتالوةذاش

 ىقاريس ها ءادنلا

 راسصتخاب

 ١ اللوةتدقبرعلاّتأل بق نم كلذ ناك امغاو ةفاضالاقالإنوكلال لاقل الاثم |

 لثمالؤهط وقسك اًطقاسٌّني وذتلا ناكل مالا اوم لول ,-ممأ اودبعف كلان أ ال ىتهميف كاأ |

 رتةفاضال/مالب ااا فدز |

 1 كلذو هرعى كن أ لمقهلاح نعَّلَو "الا اورتغي لوءادنلا فهن ب ىذلا مسالا ةلزغع مالل | تراصو ْ

 لبق هيلع ناك اعدم طرخا را ءادنلا فةىيط تقل ادا ءاها اةلزنعو 00 منانكلوق ْ قتئلامسالا ا ل ا ل د يدلل ا ]| ديعسوأ لاف (جاشلابأال

 مهل ردو نأ ْ

 روس انا رعاشلا ل وق مدكل"انهّلثموب دخلا تاهجوو الا
 : عملو الا مسالا بأ

 )مناك اغيفَح قذملا فاذ هلعئامغاو للاسباب تاقلد ئىَحتملول ماللا نأ ىلعووامجح. ١

 0 0 ئ مسالا نمماللاتراصو ءاهلا اوركذنمل مهن "كفل قأ ةاطاراولاةاذاممأأ5 ماللا اورك ذ ١
 )57 4 و 5 / 1 1 هلزكدم توكتوسامةلاو

 ١ ]| نألبق هلا نعمسالا ءاهلاريسغتالاك قلن نأ بق هلاح نعرسالاريغتال ةحطط نم ءاهلا ةلزنع | :
 ١" ا[! ءادنلاق ءاحام لُمم ه.ف ءاحم نك فيق#ل عطوم ءادنلانأ 5 فيفخت عضومىف ىئلاف ىلا 1 | 8 3 . 0 ِ ا ا

1 

 ناك ماللاهدعب تفذولامةلزنع هولعج لاشملا اذه ىل كل يإسمال ف نونا! تمهذاسغإو |
 || انتو مجاكن لان ال كلوقكلذو ماللاءدعب تن اذا انعم ناكورسسا ىلاافاضم | 0 1

 ( ةلماعالو ةفاضالاةدكؤم

 ىرادلا نيكسملاق 1 اسم ١

 ٍ سلا. أ ال لوقكلذو هعم

 0 ا ] هيف ندرس
 ١ كلذو هةجولاوهونسحأ نوثلا تايثإ كلمويلانيديالو كلاهبنيَاللوفتو دل ىوربو ١ '
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 ال ار يملا ناك اذا مدلل ىبن نأ ل.ةهلاح ىلعمسالا اوك

0 
 5 بصان ةممأ ان مهل ملك 5

 يس هد ص

 «ب ماوق در ا

 00 ,0ناو لشمتاذو كى مال نونا اوقد_-هحولا كا ه ىلعف كم تم الاولاق

 (ليوط)
 ه9 ع

 عشت ءكانأال م ركىأو 35 دره َتاموحا هم َتام دقو

 ةغباما ةفاضالاماليىز ابان اذههتمجر تبا فدشنأو *

 * ماوف"ال ارارضلهتللس وباب * ْ
 يابلا ف هتنناملعتفاضالل اديك رن لهل س وباب هلوق هيلا فاضملاوفاضملا نيب ماللا مات اهيفدهاشلا

 . دسأ ىب. اولاخ صاعونب تلاق ع

 ْ اولا عمو كلذ قمهاهدفمهفاح قلوخدلاو دسأ ىب ةعطاقم قف هموق ىلع صاع ب 0 امدي رب

 |0000 طارد ب صوتت ذا دنلاتءلخواذهنءةءلخةقلطلا لاقي و اطال
 ةغيانلل تاملا فدشتأو 5 هلدرمضأو هبحاص ىلع لهما سأب ام ىدملاو

 : د بصان ةممأاب مهل ىتيلك دب

 هريسفتم دقت دقو هيلع ةلالدإ او مخرتلا اديك ود ءاهلا ماعقا ىلع هن ادهشتسم

 تمل اردص و



 5 008 2 ع 5 1 10

 ديزل ثمال 0 ئثهبلا فاضملا نيد وهني سدأ مسا ةلزتع مسالافكلاب الو كاىددال تاقاذاكنأ

 كلاهبنيدمالل وق:نكلو كلاب عَدبال لوقت نأ مق ل_هفتفدي راع لتمالل وة: نأ مف ف

 نمارار فار -ّنَلَتاعج من ةسعجلا مو بالو اهب نيدبالتاقكن "اك نإ ةعجلا َموَبأالو

 تامزو أ ناكمىف رهذت نأدعب كلب َتَدح وامهتني لفت و ا اريخ كا لعحت 0 نإ كا ذكو جيفنلا

 .و هما صد 3 2 ع 7 . .٠

 امععرو <-:ءىنملان مساك ل اوقتم نست رهط آنإو سأبالو لحرالتاقاذا كرامكاك

 لهفتنأ مقاكف ىعتن مل-عناو ديكو ناهرك ذّيدقو بطاخما لهدانغتسا هتك

 ىذلا ىننملا ث الهإ_بقىذلا ىنذملا نيب وك نيب لفت نأ يقهلا فاضملا مسالاو فام اني
 * | .٠ - 7 .٠ - .ءن 2 و ع 5 5 - 2

 فاضملا مسالا ىف يقام هيف يق ئ شب هبلا فاض نيبو هش لصفتل سادت ىلا هلق ا

 نيدهاأ الت ال اذهتاةوأو رك ذولا: وهاجم اك ماللا نال أايثهشب وشب لعجتمل سمناىلا

 5 2ع 2 . 5

 هسملا فاضملاو فاًضملانب ل صفرطضا اذار_عاشلان الرعشلا قزوعغاذهو كلنيمويلا

 (طيس ) (ةمرلاوذوهو) رعاشلا لاف

 حرارقلاثاوصآس مار ختاوأ «. انين هلا نم َتاوصآَت اك

 1 1 : 8 5 -_ ا 9 2 5 هد 1 -

 باصم لير اهب مكى رثساو كل ماقام أ الو كل هبل مواَحأالو كلاهبىديال لاف حيقلإ لابن لف

 ل-جراهبمك تلقاذا ىنغتسستالمالكلا نأ, ّدحاو سنو لوقا بىَدبال ف نونلا ٌكرتو

 راما نيبامهتمدخ او لكب تاصفاذادحاوامهكقدي نْخَت_ستالامو مالكلا هب نغتسي ىذلاو

 : -ٍ 8 و 5 5 ع 4 - 1 اللا ا

 لوممملاو لماعلا نيب همف ل صفت نأ كل نسح ناكم لك تأ هن ىنغةس ىذلان نسل مالكلا

 كلذو ٌثوكسلا هيلع ماما مهتبب هيف لصف آكل نم توكسلا هيلعزامببف
 قرب اناو اًناصمدي زاهيفناكواناصمديزا ب ناكو معاق اًديزاهيفنإ وٌناصماديزاهمَنإكلوق ء-د 4 9 3 - 5-- 2 هاا« ه

 ليلطالوقنونلاتابثإو اذ_هريغعضوم ىف نسخالىذلاو ٌتوكسلا هيلع زنشح ىذا نيد
 - و ع 2 ّ د 0 0 58

 هل ارمذعلو الاراصوهل اريخ لعب مواق اضمرح الا تاعحاداّكل ىبراح الو نيمالغال لوقتو

 جيرارفلاتاوصأسيملارخاوأ * انينهلاغإ نمتاوصأ اك
 هتلعو م دقو

 ناك هلوق)

 (ملا تاوصأ

 ىلا تودع فاض

 ال صفو سدملارخاوأ

 عتباو مولد اعلا
 فاما نيس لقلا

 فورظااءالاهملا فاضملاو

 عيمتسا دقو ردا فورحو

 هنا لصلاة ندع
 ظ هزاحأ و متيالامع ومالكلا

 لوق ىنعمو مال اعسنو

 نبق رةباعاو هن ويفس

 توكسلا هءاع ندع ىذا

 عض وم ىف نس الىذلاو

 ق هلوقوك ىعداذهريسغ

 ن'الامئاتو عادي زرادلا
 رادلا فكلوةرمتب مالكلا

 اليفكديزور-«:لوقتالو
 ورم لوقتال كنال

 ها تكستو ديز

 قاريسلا نم



 (”<4م)

 | ]| مهتكلو لثملا و كي راحالو تاق كن اك كاي راجالو ككل م ىف ن:ءالغال تلق كلن اك ريش

 نمو ٌكلّترك ذاع ةودعع مندل صدخا؟ اذا الا قالة سمت اعنا ههنوماكتال
 و .- - . ٠ 7 و 6

 وك امو حالمم-واوقوكن ممالك ىف هنولمعتسسناالام ىلع لاى :رعنأم_عالكح

 يب 5 سم سب

 ان رضوح ركل نوكمام لاسم ىلع لريذعءاحاكو اراك ذمالو هسملمال نوامعتسي ال

 ناو ىضمدقامهموهللاءاشن | اذ_هوكأ ىرتسو انا رعمالاهبماكشنالو كدر ريكو

 تاق اذاف هلوق)

 ليقنا (ملاكلانأال

 لئاقلالوقنأ رك ذ

 لاجل يدعم كلا

 ال لاق اذاف ةدئاز ماللاو
 هدئازماللاتلعحو ىلاخأ

 مالكلا ف سيلو ىاخأ القد
 نأ باوالاف ىاخأتءأر

 تنأر لاقينأل_صأالا

 ديدن اول ةثتسا مهنكمل نأ

 ' تاقاذاكلذكو ورع أل وقوهوامهلارمحخ كَ تعج اذاكل نيتي راجالو نيمالغال تلق تْدش

 ريخلا ىلا جاتك فاضآا نال ربةوهو ٌةفاضانوكمال هن'ال اريك َتاعو كا نيمالغال

 نو.هاذلوةثنأالإ كل مقت_سيل ءادنلاريغف ىدعمت متزاسولهنأ ىرتالأ ارهظموأ ارهذم

 وهو) رعاشلالاك ءانغتساواقافذسا كرب ه:كحاو ناكمرا مضر انهاهفكلابأالتاقاذاف

 (رفاو) او دإعجامف (ى :ركشملا ةعسوتنب 1

 ظ مكوأس هاوركفا اذا ه هاوس تاالمالالا أ

 ١ || رهظأو اربخك لعل كل ذدارأولهن*ال رشة س+ةلزنعال عم مسالا سلف ني وذتلا كَرئاذاو

 || كلني_:راحالو نمالغال تش نااضي ًالوقتو كاذكءادنلاَّنأك ف.غتتو فذح عضوم || همال فذحا امو | لعفلا مالاوذذ_ف عاملا هنأال ءادنلا ف كٌثرك ذامى :ركعمارحأ هنكل و ادمك َوٌكَباهدعي ءاسمش اريخ .رضأو أنونلا

 | ١ كاش اذكواذك ناكمفنتراجالو نيمالغالتلةكن اك كلنيتب راحو نيمالغالو اواصقاذاف دو ىديود

 0[ دب هاج هاك هّيصنيحشلا جئيديال اتاك اذكواذك ناكمف لولا مالكا ىلع ٌكبامد» 00
 1 نيونثلاهنمبهذيامغاف كليا ذادحاولاَّينملاَنآ اعاو « اينّدلا فا جب نيدياللاقامدعب بف هيسغوكلاغأالف

 0000 دا 120 لعللالاو فاشل نم يع الرتعة سم خان ميحد م || قاس ها
 ]| ىذلا مسالا نمفذ#ال نونلاَن النونلااوتثأو اهيفَّبأ الواهين نيمالغالو كد نعنمالغال

 ]| نمهدعبامو يلا اواعفرادلا ىَنيذلا اولاقمهارتالأ دحاو مسساةلزنعهدعبامو أهل .قامو لح

 || نيونتلات> ىلعءىحتالاهتأال ثونلا فد لو اد اواكماال_ع نمسا ةلزخعمالكلا

 ةعسولن راما الاف دشتاو <

 متوأسعباوركفااذا هي .ءاوهلتاالمالسالاهأ
 أ كيالزاقتمسقن مدلإ اهدبك ًاتودفا.ضالادارأولو ىلبأال هل |وق ىفالوخرورحلا هله> هفدهاشلا

 لاقاك كان الل يقف في ,ضااذا همل جاتك ريك ارامض اىلاجاتحاو

 * دلخ كانآالءركىأو *

|| 
 1 ا
5 
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 ا هرم تلو اسس را فرصتنالاموماللاو فل'الاف ل تدتهارتالا |

 1 اهنا ىدعمبت ميتان تاقنيحكنأام افاضمناكمسادعنماللا اوةلسأ انك بتال فاشم ْ:

 || تلقاذاو َكاأالىعمربغت لماللا تاك ىنسعملاىاثلاريسغي لوأفاظم ناك انمءا مسالا تقل

 ْ قلت آل ناك ىنلا كار فاد تل را نمف تسلفاهيفَتأال

 ا مغيالدب ىايئذلا مسالا نأ امههدبتراصاذا مسالا ىلا فاضملا ى-عم ني غتالماللا نأ ىرتالأ

 0 هب ىثي ىذلا مسالا لزم عماللا تراص من نه هلافاشلاولو'الاتيراصان ا

 أ كف مسالا بنج ىلا تناك اذا ادحاو اًمساهيفلمتاموُلمتاعاالّث"ال اهيفدب راسو مالغال

 || لص الا ىلع ىرج هقراف ذاق هيهيشممن ال اذه مةتست ل كاذك شع نمد سه لصفتنأزو كال

 انرأتو ىدّرادّكا وهاذا « ةنياوصازرت ا رغاشلا لاف

 اهيف ءأسهاالو لح ركل سدللوقت نحس دل ىف اهتازخعال تناك اذا ىتفامأ سالو لحال لوقو

 (عيرس) (سابعلانب سنا وهو) لس نب نمل جر لاقو
 عقا رلا ىلع قرنا عسنإ « ةلالوموملاَسسنال

 نوكتتفا يقدوخأى هاو هقئادسع سدالوةناك ىلو الاد يمت فتأرماالوّلج راللوةنو

 0 اذا نين راجالو نيمال غال تلق ناف ىلو لالا اهتمنت ىفةرخ الا لاح

 | نوللا ن الدحاو مساك امتع اذا س هذال نوتلاوامهتعربسع كلن ل وتلا اك

  امن'الونونلل قراغمهن ال بابلا اذهىفنيونتلا ىلءاورجأ اما ملعاو رقي وتلا مكر

 اذهلواغاو هءملاف لاف ةنممالسالازتعمانأفم ملا فرشلا ف ىةنا اوهموقىلاىريغئزتعا اذالوقب *

 تايلاقدشتاو * فرتاتووتيلايخف لايك ١ ال

 ارزأتوىدترادح لا وهاذا * .هتءاوناورملثماش اوبأال

 عماممن الدحا او ا ةلزع ازيع هدعرأم و لع ال فوطءملا نأ الهم ونتوال,ببوصنملا ىلع نبافطعء هيفدهاشلا

 امهلعحو كلملاد.ءهنب اومكحلانيناورمحدم * ادحاوامم ا لمحتال ةثالثلاو ءايشأ ةثالثفطعلا فرح

 عماسلا معلاراصتخ ا اممذعب وهو امهدحلا نع ريك لوجو ةنيند ماا هزيبالا ل

 يضاف ءسن الباشا لال

 عقال قرح ع ستإ * ةل+الومويلاب نال

 ةلخو تسنال اردقتلا اوقنلاديك ًاتلامتداز روهبنا هلاالءاغلإ لعدن 0 :وفوطملا تصتدقةءاخلا

 هنمأرت هب اصاءةس صو *) راث عسل ان ا تكرر هليقىدلا فلوقلاكهسقلوقلاومودلا ْ

 كلذهلغاسو ةرو سض عت نم فل الا عطقو ىمأ الامقافتلالثمق رخام ا رضو قيدصلاوى اولااهق

 هنأ دتديفمدعلامفن امس هلعفو لو الا مسعلا 1



 ناو هلوق)

 صآ الكل

 ءاملانأق (للا فور عع

 كن اك س[ءإ_ص ىف تسل

 ترمذأو تكسو صم[ ال تلق

 الا
 فورعع قعاتلق كك

 ءىتمامقسلوقنأك
 ىفعأ ىلع كل

 قارشم هما

 ل ا ل ار ا ا ا
 هدف ىلعت نأكل نسح برهم لمت نأكل ن-_سح لك نأ لعاو 5 همف تش ال انهف تنم !ٍ

 0 وى دبس < 02 ١ ا 1 3 0 1 00 ما

 لاقو وءاامودب زلئمالو كلوق ل *مدنأ مءزفديزاعسالو برعلالوق نع لاخلا تلأسو الا

 006 4 0 ا 00+ 1 0 : 3

 (لماك ) قتلا ندحنوب أ لاقو ديز لثمن ر كاوق كلذو لّدمف تر لمت م ال همفّثاع ْ

 رصتل نيونتلاتأل بقنءكلذو 4ةّيفنملا ا مسالا نمي ونتلاهيفتئيامباب اذهل |
 1 ١ ا ا ا

 ظ 0 وهو مسالاىرتنمءادنلاو ىىنلاففداعاو مسالا ارخآ لبق فرح هن اكراصف مسالا ىستنم||

 00 1 ا ع ع 2 1 9 مساع 6 3 6 ََى 2

 ريخو براضو نس>دءدامن ذل كلل ادرزا راضالو كلوي ءاناسلالو كل4:مارعش الك لوق

 قنفذ "ال مسالا ىهتنمىلا اوستن, تأ لبق اوفذ <نأمهدنع مقفءامع الا ماع نمراص ١

 اهالك لو الا ىلءّتدترامد_هدفو رععتئ سكن كف فورعرمآ التلقناو كلاوورعم |

 ريصماهيف ةعججا عو سعال تاقكن كه تلعج تئشناو ةعجلا مور اداا فم الكوك ْ

 ظ 0 ءادعأالا ىلع اررغمالو كلهتلاىلاعادال اذكو امّدقم يل انوكوا توم لومالا ىلع ئنملا |

 ] لو الان مال هفنمهتلعج ناو لعفأبك مملاصتاك ل و“ الادال_ سمر الا ناك اذا كلأ

 0 مولا حاالت لق تْئْشناو ةعبللامو ةلزتعذ ةيحريصتهت ال نوذت0 كا امس ِمَّكل لاصةناك ا

 كراض قنتاغافةعبببا موانراضالتلقاذاو نيسح ىأ ىف َتلعأ مث مهلك ّنيحاالا قس ناك ظ

 راصد الّتنْوناعاو مسالا ىمتنم هيف ةعهبا مو ل_هحتو هريسغمو ىفوأهمو ىفةعملا مو

 ال00 فهدا زدت اك ني ونتلاراصو مسالا وس عتم سرك ذامراسصاك موملا منمالا ىنهتنم |
 . .٠ ه 9 .٠ 2110 0 2 سو ٠ و 7 1 0 ٠

 / هيف مسالا ىهتنمراصْئ م لكءادنلا فتنون اك ٌتنونة براضمفاأو تورمضمواو وك هروح ا |

)26( 

 . سا 8س سل سس رع

 سا  ووه- - 4 5-5 2 م م

 قالطد اهتعدمدق ءاضدن د هرب رغءاسنا|ق كل مترا
0 

 اًعاال كلذك ليلا نا لاقو كاامهردنب رشعال كاوقكلذ لهو ءاس- الارخاوأ ىف ىلا

 اسما التلق كذاك هبالبصٌتمهتلعجو مسالا ماق نمفورعملاب تاعحاذا .كافورعملا

 ةعجلبا موسع الت لقاذاق. نيالا نممهاوسنّمالةعجلا موو نب سحالاٌتيفن اذا ةبعجلا

 ١ قئركتلاناف ًةركشلاالإكٌثرك ذامهادنلا ىف هتنتاماذه ىف ٌنونف هنمسلو هدعنامأ|

 ْ ىقثلا ندى لوقءدعدشنأو *
 ١ اد رغءاسنلافكإثمب ران *

 هراسفتب تدملا صدقوه ثريتلا ىفال همزلتاك ةركذلا ىفلممل امزل: بر نأ ىلع هءادهشتسم



 منه
 ا 200 0 25 1 1 ” لل

 ةركسلاةرسشع ةسج ةلزتءاهعم لمحت ةر كش ىفآلإال ل مّلالو ءادنلا فةفرعملاةلزتعتايلااذه |
 كانهةفرعلاكانههأإ ٠

 لاوس ون ثئشناف ىنملا تف صواذا كنألعا * © ىتلافصوبااذه هب

 | فصولاو فوصوملا اولءج مناف كل فب رطمالغالاولاف يذل امأو ىئنملاربسغفف هتلزنع عضوملا

 أ مالغال كلذ لْمو دحاو مسا ةلزنعةلصقتم ءامسشأ ٌةئالثنوكتاله نأ بق نمانّوممالِإ فَلا

 رامخلابهمفتن امو راضف مسالاَترْزك اذا و ةفصري_غوأ هفصاويفَتاعحاذااَقن رطاهف

 | آلإ اًدررابتوكمالو ادرانءامءامالوا ران ءام ءامال لوةكلذو تودتلتّئْشناو َتنْونَتْءْسْنا

 .ه 5 ١ . .٠

 تان فىدوهنال ا ودم

 | د ىفةسهورشء نيب لصفت نأ كازوجال هنأ أك امهننبَّتلدقدقو دحاو مسا لزم ةفصلاو

 | فاضملاَت أل بق نمالاقاعدّدمالوا دراي كل ءاسممءامال هلوقانونم الإ همف فصول نوكمالاممو سمع

 أ عضوملا اذه ريغ ف هنم بهذا هنمْن ونتلا ب هذباغناو سمع 2 ةلزخع ريغ عم لكمال 5

 ١ ام انوتمالإنكيملاقاضمنكملولاذ_ءّتأىرتألأ عضوملااذهريغف هتلزنع هم صو راص متن

 | تففكحماذافاهيفخأالا وانس الوكلام زاثراضال ٌكلوقٌكاذو ىتنلا باغ نوك
 | نيو تتلاراصاتلف فاضمّرغ ا ذكتاك يبايلا اذهريسغىفهتلزنج نكت ف ضو نيونتلا |

 : ومس 1 2 و 1 - 7 3 1 ١

 نيذللانئدشا| ند لصف الدهن الانودمالإ فى صولا نكي ملءاسأل ةغصلا تاع ناف هكرتونب ونتلا 0

 | ىلا نا اتحكود زةلزغعا دحاوامسا اراصدقام م 'الارهظموأ ارمذمد_كاو مسا ةلزنع نال أ

 ناكمرامإانهاهفكلانأالا| ٠

| - 

 || في رط مالغالو ناش رآنمالغال كلوفكلذو نونت) تش ناو مالكلا ىف رثك أوو

 || اذ هى بوصنملاةفصاواعحود_>او مسا ةلزنعالو مسالا اوا_عجم-متافاوقون نيدلااَمأف كل

 || نوكيآلو رايها لو “الا فصولا ف تنأف كلالقاءاسقي رطمالغال تاقاذاف داو مساةلزنع ||

 ا قرامكلاب تن أف نء-الا تفصو م نيلالوءامال تاقاذاق لص الا ىلع ىرح ةفاضالا ف كاما ا 3 0 ا 0 4

 "| تاقاذاف َنومعناذ لوغ: نأ الإ كل مقتست )ىدعمبت مةزاحول هنأك :رئالأ اًرهظموأ ارمضمريخلا

 مم و ساس و ع 3 0 ١
 نيىسمالو كا نيشب رطنيمالغالكلوةكلذو 6 كلتا او نإونوالاهمف طةسنالساناذهؤ 1 : 5

 مالغالو هل وق)

 نا(ملاك/فيزط

 ىشوالامهيلع تاخد دقو |

 ريصمق اهدءام عم ىدت

 دسحاوئ دك ءامشأ ةثالث

 ن'الاشامممأ باولاف |

 عضوه همفاعقو ىذأ | عضوملا ٍ 2 0 6 ل 0
 / !هيف ل-ر الواقب رطموملا ل_> رالءالوقكلذو 4 انومالإ هيف فصولا نوكمال باراذ_ه فو

 || مسالا ل_عحتنأ كازوجحال هنأ لبق نم امغارك مف ل جرالو اوُعلو أ ارب_خاهيف ٌتلعحاذا القاع
 مها عمم ما ءاميق فرح عم :

 ىل_ءالاثلخدأ اذاقىلوأ |

 هريس عك قيء ورحل
 مسالا هيف ىنبدق ناك اذاق

 ىتددقو ةفصااو مسالا

 تناك رخاالا عم امهدحأ 3

 امهعم ةساممراعغ ىه

 ىفةل هاء نوكت لب
 قارعس هم امهعضوم

 صيت



 (مهوم)
 ا و 5 و 3

 | ىلونيمسالا نمدحاو سلو هما نمو ىذلل ثعنننطادلاونيفد رظلا نأ لمق نمل نيلاص

 قكاذّنصلو ةفاضالاىلا لس فوصولل سدلف فوصومو ف صو هنكلوّكل هنو مال

 مى تملا فالإكاذز كلف ىنلا ىف فيفضتلازاحامغناو ةفصوهامناو دما, سدلهن الف صولا
 كلذنييدقو فافضسالاو فذلا نمهفصو قزوحتالءامش أ ىدانملافز ود هنأ

 م ”رااىذ لوف كاذنف 5 ىنملا فل عىذلا فرحا ىلءال يل وسل راسب ادحوو

 1 ,رلاو تاراخملاالإٌع 5006 اهدنعدعالم ار الاوُنيعلا اهب

 (لماك) م
3 

 ثاآالو لاذ تاك نإ ىلءأال #4 هلمعل ,راغصلا كر ؟ ,.مل اذه

 لاق نيحرعاشلا نأ كسسالا ىف لع ىذلا فرحا ىلعال عضوملا ىلع أ اذ_هنأل ءلكنامعزف

 م« اًيدطاالو لاب اءانسلف هب

 عضوملا ىلءهوعفر ٌريثك الوز .لق هالامال ب رعلالوقاض: أك ذ ل_.ثمو عضوملا ىلعءارجأ
 00 10 مدلكلا تلج تاشنإو تح ديزكال ودحأ هد مال برعل الود اضن أ كلذ لثمو

 تئشناو هنااالإةوفالو لو الب رعلا سب لاقأك عضوملا ىلء هتلجاذا لجمال لوقتو
 ةمرلاوذلاقو امال لم ىلهلوق ىلع الح رهآثمالتاقتئشنإو هتصنوهّنشوذفآل لعهتلج

 الابن ولام الليل 3 ةريح كلخأ الئ ذارادلاى 5ه

 ةمرل !ىدل قنملا ف لعىذلا فرحلا ا ىلعال ذملا عضوم ىلع ىرحام با. اذهدتمحرتباب فدشنأو
 ليرلاوتاراغااالاعركالو * اهدنعدعالم؟ر الاو نيعلاا

  ىلءال بصنواو عرك الود عاج فالردقتل اوال, بوصنملا مسالا عضوم ىلءافطعع رك مفر هيف دهاشلا|

 ليرلاوهو سديلالوصأ لب رامالار حالو ءامسلاءامنمراعامالا !مءامالتالف فصو * زامل ظفللا

 صلاخلاىطلاوهو< رعت مار الاو ءاهتوعهعسل كاذب تيم ءام عوني اهدحأ او شحول رق. نيءلاو

 ااا اال زل ةدراولا هيف حركتام حركلاو نويعلاراب ”ةلاءاكسدتمملات هامل اءاملادعلاو ضايبلا

 جذمن ملحراباملاقدشنأو * ءايمكل ءامروغي ثيح تاراغملاو ضر الا هحو ىلع

 نأالو كاذذاك ناىلمأال * هنيددراغصل ام كرم اذه

 هريخوتسملاىنعممدقت دقو هلبةىذللا فلوةلاكهيفلوقلاو م.الا عضوم للعب الا فطعه_فدهاشلا

 هلودوهو هنس ءمللقىدلاتسسلاو

 م1 ل اعداد + اهي ساذج يب نوكشاذاو 0000 ٠
 ا ىدس ال اةديقعل اوقددعت املا قدشنأ و *

 * اديدحلاالولايط“ا ام ملف *

 ةم هرلاىداب املا فدشنأ أو * هريسفت ىصدقو عض ضوأ ا لعل حامل هادهشتسم

 ايلامل لن هلام الىلابل * ةرحكإه ”لىذارادلاو 5



 (مسوع) ا

 وسلا وقح تلق: اكهوّسلا لة كلذ لثمو كنس ل ضف ادي ز تلف كن"اك

 (ريربوهو) رعاشلالوقاّمآو كنم ٌلضفأ لح ر تافكن'اكه منيح للفن لاقو

 اروزو ارئازةيشعلاك ال اريسقحاورلااندىوحاصان :

 لوقن اك ارياز ةمشعلاك ىرأالدارأامتاو رئازلا تسل ةسشعل نأ لق نما. .هنآلإن وكمال

 يّدعتلا ىنعمهبقو مساب تسل فاكلا نال موملا ىف كلوقكمويلاكفال_بر مويلاكٌت دار ام

 1 لعفلاراهطإ كرَرهثكلو الحر تدر امهللاتدارأ ماو لح رهقئاَنامسو الر هتلاَتلافأك
 ُِثد ارام هلوق) 5 1 5 3 3 3

 نس 0 ١
 السح رت دأرام ىنعملا الراصول_-راديز ن الولو الاوهرمت الان ال ل-- ردي زكالو ةمسعة مشعلاك اللوةتو ا

 ءانإ مولامعتسا ةرثكسا لعفلا اذ ههيفرمضن امنا عضوملا اذهَنأ لعيبطاخلا نال ءانغتسا |

 هارأوأ ب كد لاك عضوملا ىلعريثك الو لقد لاماللوقتناك لجرتلف دي زك د حأالتلقدل ديرك ١١
 لاق هناك هلو_ةوستلا ٍْ : سا هال (سيقلاؤما) رعاشلا || ٠

 0 1 00 . / 2 تح 0 هد

 ىنءبزللا عفرفاذهك ئمالو تواطم ضر الاىفىذلا اذهك الو ه“ هبلاطوللا» اوه ىف اهديو
 اموال عضوم ىلع عفر (ليوط) همصأ 2507 كلت 7 0 ال ل

 هميس٠ق تلع 0 ا م

 ىفارعسس ها

 ءرقلا# ةيرس لاا نا ل ا هيفصاشلا [[
 ىنحملا ىلع لح ولو ظنفلل ىلع ل شلل نييدتل جر ف الح رك ثمال كلو ةلاثم لع ءنهلاثم النيبنتلا لعلام[ ب صنو |

 جقرملا ىلع هيصف فول جر نمثإئءالر دقت ىلعال جر كاثمال لوقت نييمل العدا! بصتزوجيو زاجل | ١
 رواجتو عسترملا نمزار ادةمملتناكرادلاهذ_هلوقي * عسيملا نعى دوي ادحا ونوكينآزيسيملامكحت ال
 ر رح نايل قدسنا أو لمشلاعامتج اولاصولاب معتتلان ,ماقلاناملىلاملا !كإت لضفوءامح الا

 * اروضوارئازةيشعلاك ال *

 از ورغو ارث از ىرأ لأ اروزعواراز ةيشعلاىراالرةسقملاو زصفرامخ ا روورارسو

 كرار ركى أ الح رمويلاك تنأ ًاراماولقاك عماسلا مل اراصتتخا فذعق .اهروضوةيسكعلا ارك

 لاحرلا نم ادب زن الل حردب زك ال ةلزخعسيلو يشعل اريسغهالراَرلا عقراذ_هىن حالو مويلا
 سقلا كرمال ابلا قدشنأو *

 بولطمضر"الاقىنلا اذهكالو * ةيلاط رمل !ءاوهىفاهلتو '
 الءلزنع وهو عفر عضوماهعضومو لمي / وأن قا ال فاكلا منو سل ولطم مف ةريبفدهاشلا
 ةدشىاهنم ب عتفودمصتاامئذ 06 :اناقع فصو * زامل زييعل | لعوأ ظفلا ا ىلعال+<تضنولو لح ردك 57

 دقو يملا ةكرح 0 ًاٌتاهلقتلةزمهلا فذعفاهمأ ل .ودارأو 5 ورهتدشوهتءرس ف هنمواهلط

 : : هذعربابلاقدشنأو * تكتلات اتك قهتلع اذهشنعإ

 * ادفمكلذ قوف دعم فله 5



 آ 1 اداشلا
 هتيصن تدشن و كلذ ىلع دفرملا لاك ديز ىلع لج رلال جو الجرد رك ال لاعدناك

 انغاو كيلعالمهأ وق مسالا مهفذح دب زكالربظنو اريثك الولملق 4 لامال هملع ٌتدصنام ىلع

 هأنإ مهلامعتسا: ةراكلل نوط هنكلو كيلع“ ”ءالو كاع أ الدير

 زوحالو 4 آللخدّتنألبقاهيلع تناك ىتلااهلاحن عما“ الا ال هيفري_ةثالام بان اذهب

 امهدحأ َنأَت يءدااذاةدراحمأ كلدنعمالغأهلوقل باوجهنأ لق نم ًةمناثلاآل دمعت نأ الإ كلذ
 اهرك 3 نأآلإمآه.فن وكس ىذلا ىنعملاتدرأ اذا نسالهنأاك الدمعت نأالإ نس الف هدنع

 ناكتاواهدعبامفال ٌتاَعو مالغنم لههلوقلٌباوج ىهامنافمالغاللاقاذاو اهدعب مسا عم

 نأ ل .ةهلاح نعريخ تس الامُك ءادتبا عسب هوم تاك ناومال_غلا قْنِمكاعاكءادتبا عضوم ف

 (ىارلا) رعاشلا لاو َنوُنَرَك < مهالو مهمل فوَحآل ]وزع هللا لوقآل هيلع لد

 لجالو اند لدا ال #3 ة لت 2 كمر دامو

 ىفابنأ ىفاللاك اهّلاح تناك سل ةلزئجاهتلعج ناو سكة لزغءرثك "الاب كلذ سلو ٌتاعح دقو

 (لماك) كلامنبدعسلوق كلذ نق ةفرعم ىف لمثالامنأو ءادتبا عضوم
 ا ةهمو“ . ع © ء

 حارب ال سقنءاانأق 3-1 امتاربن نع دص نم

 لوفامأف اًديأةفرعم فلمتالال َنءالبابلا اذه ةركنلاىرح ىردتالفراعلا نأ لءاو «

 ْ * ىطنلل ةلمللا ّمدهال دب رعاشلا

 ريبرلانيالاقو مكلررصنال كلذ لشمو نمل نم مسسمال لاق هناك ةركن.إ_عجهناف

 ' ادفمكلذووفدفمدعمقف لهفردقتلاوالح ركإةمال الوقت ىف زييملا ىلع حر بص ىلع هدهشتسا

 ىءارللاهلاحنعءام- الاالهيفريغت الب اي اذه هتججرت با دشنأو * هريسفتيترملامدقتدةو
 لمح الو اذهقىلهقان ال * هنلعم تلق ىتحكتمرصامو

 . زاحلاهلانعإ لع بصنولو ريركتتلا عما مف بام ىلءاهربركسشلريجلاو ءادتب الان الد عام عفر هيفدهاشلا
 ىف اهدعبامىرعفلمحالو اذهىفىل هقانال هلل يةفلمح وأ ةسقان اذ ىفكل لاق ناتاوحابن الرثنك أ عفرلاو

 قى ةقانال هلوةبرضضو كاذب, تنلعأو هتمرصوهنمت أرد ىتحاهمرصاملوق.* لاؤسلا ىفهارش باوحلا
 ال0010 لاق دشناو * ىلا اذه راسل نم اذهو هلاهدطقو هما ءارلالثملمحالو اذه
 : حاربال سقنااناف * اهنارين نعداصتنم : كلام

 مدقت دقو بصنل |قاهاامهموزاكع عفرلا فدركتلااهم و ْزأو تاغلل |! ضعب فسدل لع اللا ! ىلع هدهشتسا

 باملافدشنأو * هريسفتو هتلعب تدملا

 * ”ىظللتلمالا مها *

 نمث مثيهلاثمأ الد ارأ هن" الكا ذزاح وةركت ىفالا لمت الى هوالب ةفرعم مل مءاوهو مثيهبصن هيفدهاشلا
 دارين سحاب الو ةيضق مهلوقكو هو نييفنا اًدإ هج ىف ميهلخدأف اعئاشا ذهراصف ىطملاءادح ىف هماقمموقد

 ىبسالا



 (”هم)

 دالتبلا ب117 0 بيس ادنءتاجالاىرأ 0 الا | 0

 مال اهيلعالعدارأاغاواذهنوككقركف تاق ركن هلت نَسحأالو ةيضقلوقتو

 نسحةركش سحاب تاعحاذافةركنلاقاهلمنامعاو ةفرعم قال متن أ كازوك العن ال لاذ

 تلقناف اهنا سمغدقدنأو 1 كسلا ءالؤهىف لخددقدنأ ب طاخنا لعوال ل مد نأ كا

 هناك ىلع ل منت ىفمسهأك نب روك ىس نادارأاثغاف ل تك نأدرب)هنإ

 نإو اهنعسعدقهنآو لاهل سلدنأ لعمدلكلا اذغلدو ةاضقلاذهل رع ١

 (قمعلا محا نه) رعاشلا لوقا مو راش حار التمر همر

 دعاة نأ صوف نكلوا م« يدان ٌتْيالدرالفَنطَرَف ظ

 (ليوط) 2 رعاشلالاق الى ثتالو ةفرعملا عفر رعشلا فذ ودقو
 هع وح - رانملإ الث أ مئاكر 0 تنذآ تع ساو ا

 توج لجل ةينشلا الد نال نست وهي مسالا و نيب تلصفاذ كن راو *|

 اذااهّثم َتعفَراذااهولعج مه "الكا ذو سدأ ةلزنع عضوملا اذهفالر حنا و اذمأ لدنءاذآ |

 قباملافدشنأو #ُ اهل نسح ىنأ لثملصافالو ىضاقالو ىدملاو- هنءهتلاوضر بلاط أ ني لع

 ىدس' الاربب زل نيالوإثم
 : دالملانةبمأ الوندكت * تدنخخ ى أد: ءتاداخلاىرأ

 ن.هللادبعل اذهل وق * هل ةىلا ىفلوقلاكةمق لوقلاو ةممألاثمأ الو ىعم لع ةئرتلاهمأ بمن هيفدهاشلا :

 المريب زاا نناناكو شعل | قيضدكتل او نرذعتو نقض دكت ىنعمو ببخوأ هتدنكو تلاه رييزلا

 مسا وع نع نيديلأ الدم هتقالخ نمربب زلا ناةءاط ناك امدالبلابدارأوةيمَأ ىجدموهمذق /

 نرهلن اددعنولوةيف هنوري_غر سانلان ”ةلادم ترك ديول طرب رلاوءإ لا سك وءازلا تف :ريبزلاةهسأ 1

 للا ااا د ]و * اطلغءابلا تفوىازلا م خبرييزلا ٌْ

 مدعلاقينأ ضوه نكلو * ىضقناةتءاملدرالف نطرف 5

 نطرفلوقيف نونو هنوقو هامش اهذو هريك فصو 0 مدقت كس باهل اهيشتالدعبام عفرعيشدهاشلا

 سائلاىلا ضغيمىاءدع لاقي نا ضوغد ن .كلو و لاق مثعطق تن ىنعمو نونمتافاملدرالف نمدقتو نهذىأ

 مدعلاق. نأ ةفاخاطح كن امشت نمضوعت أ ضوعتىورب و ضيغب رثكت ضوخد و هامشمدعل بقنا جا

 بابلافدشنأو #* محوباءش

 اهعوب عر انلا الف اهتاكزا * ”تنذا ختدجرتسا واعر
 ورعالورادلا فدي زالمهلوقك ءر نكمف ةراعمل ااهدعب ا دتنسامناو ةدرفمالد_ءرهفرعملاءادتب اهيقدهاشلا

 اهعوجرانملا سدللاقهن اكفاهلعهبقلمعت ناو اهدعب سسالاذارفاقةرورضدابالدهيدشتزاوحدحوو
 هودي وكر ع مج بئاك رلاو تاءأوترهشأ تنذآ ىعموهقارفا تعد رتسا او تكف هتقراذا أ فصو #

 كري



 اهيرع وهلوق)

 ىقةيصان هارت
 نأىتععي ( عضوملا

 ةمصانلا ىلعة لو هعفارلا

 تيطعأواهاركتد رحأف

 لمعلا ثم-نم ىأ | همكح

 زاوح مدعو ةركشلا ىف

 اهمسانيب و اهسلصفاا

 لل لق سلك اللا-عاو

 ناك اهلاعإ ايف رثكلاو

 اهلا ىوقأ ىف تمزلاسإف

 ةركشلا فل ملا صئلاوهو

 تمزللصفلا اههفز حمو

 ىاضأ مكسملا نع

 ىشو لق الا ةلاملا
 ادخأ ها عفرلا

 فاريسسلا نم

 (”هكل)
 هود عك هم

 مهالو لوعاهيفأل لجو رع لوقو الند وا لم فامف لعفت تسلا مآل لص التبصت

 الإن كيل هَتماكت نافريس كيفالنحتالو افيعضآلا ٌدحأ امفالزوجحالو َنوُقرْب اس

 ل راللوقتو كف رك ذا ةصانالو ةما مع الا نيبو اهتس لصفاذا لهتالالد الاعفر

 ظ س١ رعاشلا لاق كنمّوخدحأال كلذكواريخ هتلعح اذا كنم لصق

 حوبصم نا ذولا نمي رك الو * ٌةَمَرصْماَه مهر اح درو

 د زالإلاهيف د اال ىر ص ىرف-آل ىلع لوهعالو فصون سدل هن ال عضوملا ىلع ىرجبارب_تيراصاتل

 عض دوما فةمصاناه ارجتاجي ردع هر اي ل يلف نسال تلق تثشناو

 عفارلا' ن نوكبالثادحاو مساك اهدمعتام عم سك ىلاال لمحت واسيلع لمي نأز زوكامفو

 هانعم قف تاك مرج رحت هظفلب فلا ئذ لكاضي أس دلو بصاننلاك

 اكن رعم ف لمت نأ الازوجالدن ال ب نوما لعلم نال 0 دعوا

 كل تبني هنانآل ىلع هل أت اقناف سامعلا الودل مال_غالئالوق كلذ ند َبراكلذزوحال

 اَلكَتو ةسشنلكلاكنمامأت هوخأو ا مالغال لذكو سايعلاوُكلمال-غَّترلوقتنأ

 ْ لع وتلا لد رالالاكتمتناك تالا دكاّلرال لوقت 4 شيت هنأت مهردب

 دقامت قا ممالك لذو اس ىتلاهلاح نعد رغما همس اذاامباب اذه

 05 يلااهلا نءاهرتغتإلا نم لدي م ىلا لاعف "الا تقكاذااهنأأك اهريغهيق لسع

 كلذو ادع مىلا لاعف "الا فال ىتنتالاك الدين باملا اذه ىف كمزل الو ىملت نأ لبق

 | تراص ايهم الوانعالواسرالو سالو د الوكْرَسمالودما رك الو اله الواح صال كلوق

 ا 0 لرد نا لبتاهارخ تيرجأ ا الاله عم شلي وضنم مسا ةلزتعءاسمس“الا هذه عمال

 قدمت نأ ل بق هيلعناك امعمالكلاريغت ل كملعمالسال كلذ

 دصاق نيت ييدنلا نملح رلباءلا فدشنأو *

 حومصمنادلولا نم ركاالو »+ ةمرصمارح مهر زاح درو

 ١ حوبصم دوك. نأزوعو !دةبممسا عضوم هيف تاعاموا هت ال الوسخ لعحومصم عفرهيفدها ثلا
 'نيللاةبدح قوهلوقي هوحتودوج ومدريدقت عماسلا معلاةوذ خردل نوكيو عضوملا لعالومهاهمسالاتعن

 نورحتامىعرملانممهماعدررمهر زاعف همدعل هربغنعالمضف بذلا< ركل اديلولا هاقس الرذعتم مهدنع

 . ةيحاروهو لم افرع تم ةبل صلاة وقلا ىهلاقي ماضل ةقانل افرحلاو مهدنءنيلالذ افيضال

 . ىعرمللامدعلننل ا ةعوطقملاةمريضماولازهلا ىلا نعسل | نءاهف ارت الاؤرح ماضل! تيعمو فرطوهنم

 ةادغلابرشوهواحومص قسم لاح ومصملاو

 : لاو
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 (؟ هالز
 ةو- سم 11

 رك ىلع مالَسال | َرْفَعَسِ ورعو د#ئ فقرا سوال ركشلو ريوجلاقو ا 1

 ؟ بتانف شمام
 ١ 5 1 5 و ٌِظ ا

 مالسال. ىدمو هظفا ملي وهىذلالعبشلا لسا داما ناك امينا

 تلف هلق ارسال كذو ءانعمهمةىذلا لعفا ىف ٌكاَذ ك هزل لام ال

 بلط دنع قلطتو هامءاعدلا رجس ىرباممو هللا لءاسالءاشعمت ال ولا كبال ورع ىلع
 52 57 ىسمامد ى<

 كمر , الو هل اوق ىلع تل داك اذه ىلتلخدف نيعةمعت مومو عشا وةجاملا

 الز 10 0 ءرسصالاف حقاك مسالا ىف يقل انههاس أوحد قولو نبع معنْالو 2

 ال.هاوق كلذو هل دّدنأ ل بقهلاسنعوريغت لفاذه ريغ عضوم ىف تلخدد- 0 الا

 النا ده لوقتال كنا ىرتالأ ءاوسدس لعّتعفت راامتدقاعاملا ال ا: وهال تلخداغاو ء 5 ْ

 مهنكال لعفتن أ تاوتالاولاهو واولارك ذزحرلو ٌتيقاعنيحاذهتنااهالزاحاك اذهزافءاوَس | 0:

 اك ىتَِ ىفل خدامه مف لَّحدف هنمالد,راصو اذكواذك لعسفتن أى ينرال هلوةلابفاعم واعد

 ىهدحاورساةلزنع عضاوملا ضعي فنوكتدقالَنألعاو « مس ىفلخداممالسال ف لد 1

 ىنثالنمَتدضَعوْئنالب هتذخ أو فّدالب هتذخ أ كلوقو ف كلذو ئئهعم سله ملا فاضملاو ْ /

 انا دا رثلاذا بن دريغب هتذمنأوداتعربسغب تيهذ قعمىنعملاو داتعالبّت بهذو

 يذلا ٌتالقاذالوقتو امتار يناس الحر |كلوق كلذ لثمو هلع هيدتعيههدخَأ

 رعاشلالوقوكلا اًذهنمو ءاوَساش الوكت ئنالك ًالإناك امممهأ َترَّءصوأ

 8 دكوأسانلانامز نمسح د هب ٌسيعَأ لامال نحت ع

 - هس سوو

 هلوق ىلعف رع 01 #2 حاَرالو خَرمصَتسمال يح د

 سل ةلزئع ىتلاةعفارلا نمرثك أ ىسهف مال_غال تاقاذا كن” ال عفرلا نمرثك اودوجآ سسنلاو

 ريرمل هلاح نعدريغت مال هتقحل اذاام باءاذه هتمجرتبابؤدشناو *

 ورءعىلءمالسال ارفءسورعو * ىدسانكسواباوحتئدنو 3

 مزلن الل عفلاولعفلاب ظفللا ملم كلارفم الو ركمرغال تناك ناوءادت,الا لعمال عفر هيقدهاشلا ا ْ

 دج اولاربتبل هاى اون تال تا ادا يلوح ةىعمن الارعهشامساللوهن اكو الربركتهعم

 باءلافدشنأو #* ةرورضءارفعر صقو مدقتاك نينثالارخ نع

 الكل اقل نامز نح دحوم * ه.شعألامالنيح تك
 ولوئثالنمتدضغؤدازال ,تئح مهلوةدح ىلع ظفلل !فاهتداب زوالءاغل اولاملا ىلا نبحهفاضا قدهاشلا

 برضو هند شو نامزلا بلكو ءرقفلهيلاناك امج وحأ دقن هلانبا قرب * زامل سملباله بست لعلاملا عفر

 راعسلات لكل الصأونامزل اةدشلالثمبلكلاونونحلا

 كلدوءاو-ف)

 الب هتذح أ كلوت

 اتاوريغىءعال(ملا سنذ
 انعدم تلا
 دا ىف كارتشالا نمامهس
 اماهنع بول مريغن اال
 تاقاذاف هانم

 وه ريسغف م اصريغن ترس

 رغم ملاصوهيب ترسم ىداا

 حال صااريغ نمسلسد قود

 بنذ البهيذخأ تلقاذاف

 الو بنذرغب هد ادا

 فرح هلع عقبال ف رح

 ضف لا فرح عقوف ضهخلا

 هلوقىن_عمو الدعب ام ىلع

 ه.دارب الا هريسغب تح

 امعاوئئث راغوش؟ ىشد تح

 ىدنم املاح تح هيدارب

 اقئاردل رة الر

 ىلاخلا ىءا رانا
 نا هه مأ

 ىاريسسلا



 (همل)

 ننتج ع 3 5-92 جهد

 د ن2 نوح النئح ىصولق تنح 00 رعاشلال اق

 .(طيست) ري رج لوق اًمأو

 نيحال َنيح بدسم َكالعدقو *« نيدلاو ا كوب لايام

 ىد سراقال لحب ر قرع لوقتن ا 0 و د ىددلأ اذاامدل ازعل ونيسح نيح .وهاعأف

 "كانو نالوا مراقاللوفت تح نسحتالااذالديزاذه كا ذلشمو عاصمالو سرافالل وقت
 مد ر ليباكأ هوفلو م راشن متر رع عاصم لسحب لاك نك هلع نمل وألا ناك او هنأ

 ىنبنملجرلأق رعشلا ىف هفعض ىلعزو < دقو عاصم
 زا (ليوط) لول

 عجاف كدومو عفتالك نايس 3 انيغل َتةلُخ اًنمٌوهاتننأو

 ىفالّنألعاو « عاسصنال اوسرافالثب زو ءاسس الا اريخ هّتلعامو ٌتافصلا هذ_هكلذكف

 (تباننناّستُثبلا) هلوق كلذ نك ريمللا ىف تناك اذا همف لمتتاك اهدعبامف لمت ماهفتسالا
 ا >0 ةسمارلا 12 فة

 ريثاسشلا دنع كو الإ 0 هيداعناسرةالوناعطالأ

 * نع نيحال نيد ىصولقتنح * بابل قدشنأ او د

 . اهل نح نيحال نيح .ردقتلاو فوذحمال ار و :لل اىلاىل والا نيحةلفامض اودع رعلا نإاسح بصن هيف دهاشل ١

 لبالا نمىهوةيتقلاةفانا صولا هلم ةىذلاكز انحلالءاخا لعن ملاح ولو نينملا تقو ريغف تنحىأ
 اهيلااهاليبسالواهنمدعب ىلعاهملا تذحاهنا ىنءملاواماحصأىلااةو.شاهتوصاهتينتحو ىبان الا نمةيراملاك
 رر1باملافدشنأو »*

 1 0 كالعدتو * ندلاو ماد كليجلام

 ني> نيح بهشم كالعدقىندملاو ىنءمو اظفلالةداز ردقت ءةرخ“ دال الانب> ةفاضاهبفدهاشلا

 رك الو ريح نوح الن بح نمل اوال ادع نإ هح ل انام ىنعملان روك نأ اروجو هب ومدسريسقت : اذه هن و>و

 نيحلات هن ”اكف تيقوتلا ىدع د النيل الانيا فاضأاغاو ىلا نود ظفللا فاوغلال

 لولسنم لح رلتاءلافدشن او * هبو> ووهئودح ت قو

 عجاف كتومو عقنالكتايح * انريذا تقلخانمو مات و

 ماد اللوقي تح نسسالو متانالديز هلوق تدءلاريطتو هحقمدقت دقو رب ر كسر يءنمال د عبام عفر هبفدهاشلا

 .هتايحنأ ىلع لد عجاف كل تومو لق ذا هن الونملا فر ركتلاماقمموقيهدهامن ا نهدارقالاغوسو دعاتالو
 00 تاب كاع الابسنل !فاتموهلوقب * سالو مسفنال كتايحلاقهن اكس رضتال
 ناسمل بالا فدشنأو *. اندحأ هن الانعتقبهنوموانلهتكراشممدعل

 | - سنانتلادنع مكوثعالا ةوداحنا سرق الو نا عطالا
 || كذكر ريرقتللا ميلعةلخاد ماهفتسالا فلأ تناك ناو اهانعك اهانعمن الالل عال ل عهيفندهاشلا

 همكحو مل هيلعتلخادل ا ىئاعم ارت ما :رتلا فرك هلكهيف لص“ الان “ال ىنقث ا ىندملا ماع تلخدا ذا اهمكح

 || له الءاعطلا لع صرحو مهن لهأ مهلععق هبحاهم ناكو ىثاحضل ا مهنموبعك نءترملاىبل اذهلوقي *
 ْ |( نوكتاهت الوعأ ةيداعوةراغلاودخت ىلا ىهوةم#ملا نيغلابةيداغئ :وربو ةليطتسملاةيداعلاو لاتقوةراغ

 بوو بسيسو درس بو وصوب تع د+
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 (م«هول 1 ل
 5 ل ءالاال ل لا ي
 معاو « دب راجال أو مالغال ألاف هم راحالو مالغاللاق نمو ربعلاب صا قالفأ لم ىفلافو 1

 نسكالو هَسصنفاهدعبامف تاع نقلا ىنعماهيف لخدو ماهفتسالا ف لأ عمتناك اذالثأ |[

 ىطقساكى غلا فنيونشلاونونلا اطعسو ريلتافهبفلمتامفالإ عضوملا اذفلمتنأاهل ||

 الآوىلاب الآ كلذ نمودرانءامالآ لاه درانءاماللاف نمو اًدراامالآوىلمالغالاكاذ نخ ريدا ||

 0 00 نا هسا 0 راج 0 ا ل

 هسا سدو

2-0 0 00 : 

 ىلع « ةلخالو موملا ب سن ال < هلوقن أ مءزو ارطضمنوز هنأ معزف سنوامأو اريشسهقلاءازح 1 م ماع 11, نك دل اك نع لا 1 0

 عضوملا اذه ىف عف رلانوكيالو بهدم لاق ىذلاوك ٌثرك ذام عه وف مْغاَمأورارطضالا

 آل_سعو ءامالآلوقتو نسل نعم عضوملا اذف سماواذمأ لد ءاذآهلوقل باو<سيهنأل || ١

 ءانلدربلاتاهحنيحةفصلاو مسالا نيبتلصفكن الني ونتلاآلإ ةفصلا ف نوكمآل اول اَدران

 هنلاليصتلابالإك نم لضفأءالغال قل قي كنملضنأ مالغاللاةنمو لعل ةوالحلاو || ١

 اًمالغىل سك مهللاهانعم دام الغ مهللا + ءانغتساكريشلا نءابنغتسمراصو تملا ىنءمهمف لد |[
 سر ردد 7

 ىوسو ريخفالا دمها الا نمءاحامو الإ ءاثتسالا فرخ 4 ءانئتسالا باباذه 1

 فورحن م ىنعلا كاذهسيفامو لَو دعو سلو وكالة ىنعمهسف لاعف الا نمءاجامو ||
 ءاشنا فورهلا هذهلاوحكلنيبأسو تاغللا ضعب الو ىذا مءايسيلوةفاضالا [ ١
 والاف“ المقل 1

 عطقنملاءانةتسال ا ىلع همسصنو قنملاممالاعضوم نمل دبل اىلعوشمحا اعفر روحبو اهرب ةوتادغاا ا ا

 بابلاقدشتأو * ||
 تيماةلصحع ىلعل * اريخدت اءازحالحر الأ

 ىنورتالاردقتلاو ن م ضحت فرحالا لعخو لعفرامض | ىلع > هنا لهن وتو )حرصت ةبفدهاشلا '

 ىربس نوت و هل وع ماس ليلخلا ردعت اذه ن وئتريغاهدعبامبصنل ىملا ىتلاالاهلم>ولو الحر 0 ١

 راما نسحام ضءضعل ا فورحو هرفةرورض اله "ل11 الاو ةرورض نوو ىسعلاببوصنم هنأ "

 ليصفللاما تدملل اما طوهنم هصاخغو ندعملا تارنم بهدلا لص: ًاماةلصخلا.دارأو اهدي لعفلا ٠ ْ ا

 ةشحافلا وأ |

 ىنلاقو هلوق)

 برت ( الد
 هن لارسال ىذلا لحرلا
 تناك اذاال نأ لعاوهلوقو

 لا ماهفتسسالا ف لأ عم
 فل'الانآ هن ومدس بهذ م

 تناك اذاال ىلعتإ_خادلا
 الدعبامفزاح اماهفدسا

 زاحام بصنلاو عفرلا نم
 فل'الا لوددل.قهءف

 ىنما| ىنعع تناك اذاامأو

 تبصغلاب وحو هبهذج

 فورا نأ ىنزاملابهذمو
 مكح ريغتالال ىلع لخاودلا

 دار هللا والدعبامف طفللا

 دار امكص ىنقلااهب

 مايتم ا
 رن أررقتلا
 قارا



 م

 لأ نيهج و ىلعاهدعنرسالا نوكنالإن أرلعا 0 آلا ءانئتسا نوكي امان اذه
 ممم 5+

 الو اًسزَمال تلف نحال اك ىدت نأ ل مقاهلعن اك ىتلا لالا نع مس-الاريختالن أن يهجولا

 ةحولاو ىعغلال ءىحناك ىنعل ع ىكناهنكلو الإ كإ ذكف ىدت نأ لق هلادنع مسمالاريغت ممالس

 لس نع اا 00 000 م نم الا

 تدءقلامو ديرالإىل اوقكلدو 2 ه4.سهاغ م ىعى مسالا ل خد ن اوهفالإق لن تانلا اذه درفأ (الا ُط ا رسل ل ناويذألا ىلا نأ 0 7 3 - 7 و . 2 3 ءانفمسا ن كا

 | ا كر سامو اديزتيعلاهودب زىنانأام تلقاذا ارت مسالا رست ديزاالإٌترمامو اًديزالإ || الاهيلع لخدتىذلا مسالا
 ١ و ٍْ 8 4 0 - ُِظ 0 1 9 ع كلذوهملع ناك انعمربغت الف

 0 ءاجس الاهزهتراضؤاها ط هدد ءاروس الاددهللاعؤف د( 7 الإ كاد كيكلو ا

 0 ش 0 1 : م الا لمقامهمف ناك املك ىف ق
 ١ ِك 1 ( 2 : 3 2 0

 ١ ىدلت نألبةاهلاح ىلع نوكتن أ ىوسهحو عضوملا اده قءا_ وس الاءذه ق سلف 0 امو هدعدامىلا احا

 0 فيك لمقتاق : رانا انآ
 | لعست الإ قاتنأ ,قهملعت © تناك اكبصال 0 1 ءالادعاب ل الإ

 0 0 0 هر را
 اهريغب لعفلا الإ ىداتنأ ل بقاهنع اذهنأب باعهنم ىنمتسملا

 2 ع. ع 0 1
 الإد-ىنان أ امكلوقكلذو 1 همفلتدأ امهنع قئاممالد.هيف ىثتسملانوكب امان اذهب ام طفل دمتعاو فذ> ناو

 كن'اكف لوألا نمالد ىثتسملاَتلعح اذ حالا سل كر اراجم هرخآلإدحأب تر عا و زا| ىلع ءانثتسالا فرج لسق
 لمعلا َّق هدعب ىذلا مسالا

 ىعم ند كاددح رالف

 اذا لعفلات أم ءانئتسالا
 لوعفلل ىنوهلءاقفذح

 0 رم هن عقر 0

 ديزل جر ترم تاقاذا كنأاك اديزالإ ٌتمقلامو يالا قانأامو دل 5 هر هام تاق

 00 ل هبة ىذلا نمالدب تتسم لعمق نأ مالكلاهواذهف 0 هيا

 سلوديزالإ موقلا اهيفامو ورعألاموقااىلتأام كاوقْكاذَن مو لو الاهم حاف

 موقلا نان ًااملاف نمو د معاه عووتلا هلأ لا موقلاب تر رمان ةلوخأالإ ةوقل اه
 الوعقم نوكن نأ

 نسا ها ىنتدحو ممالك وأقام لو قي نأ هل تبني هلق كانأآلإ !ءوقلا ان ًاهلوقةلزنعدن' ال كانأالإ

 0 ةارتشمل
 ايوقلا كانا ذهتاكولو هاذ بعالأ موق ىنانامسولا لون ناكورعابث آس و َّ 7 / ْ

 مدالا نملدبم عنولا اذ قئتتسلان كو دح فان ازوعال هناك د [ناتأ املوق:نأز اح

 نأ 4 ينبني ناكلو مهسفأ الاد هدم #هل نكي مو تلقاسآ ةعاسملا لبق ن مناكو لو لد الا

 ثذختادحأمهيفاماشبأ كلذ نمو ادحاورك د هنأ الدي زآلإ ءااذلاةدقإلا ان تان اهلوق

 1 لاذ لوقيدحأب ةررماملوشر رضاه هر تاكا ان زالإريخ مهفامودب زآلإ ا

 ١ 71 - - 30 0 ب و 39

 | رامضالا ىلع مهّتاسناو مالكلاهح 7 اديزاّلإ كاذلوقبادحأ تدأرامو هللادبعالإ
3 07 

 ىلرعفديز زالإ لإ لاذ لوقت ارامتاقفلعفلافعذل



 عريسا
 (ديزنبىدعوهو) رعاشلالاق ||

 امك اوك الإ انلع تك « ادحأاهبىرتالةليلف ]

 لوقباد-تلعامشلذكو سحرا َتعفرنإو ادبزألا كاذلوقبادح نط آامثاذكو ||
 ةهازتع ىثتسملا اولعيت نأ اودارا مهن الانههسصنلاريتخااعاو تعفرتئشنإو اديزالإ كاد 1 3 5 عءا .#6#ءبلث 0 0 .٠ 1 1-2 ءا|“ ََ

 اودا ارأفع وف ص هريضمو 0 را ا قنمنمالإالدبنوكيالنأوهنملدبملا 0
| 2 

 هانعمت الروح الاباو ماكنت دقو ريخ وأ فىصوا د هو ودل |وهدهن "اله مالدب ىثتسلا اواعمت نأ َّ س اع 0 كس 3 8ع و

 ىنعم انعم ال كاٌترك ذالوه نمو ذب زتفرعدسقاولافاك ةقنلاغ سوناكاذاؤنلا || ||
 كدي زآلإ اًممدنعتذَحما مهنمدحأالو د 5 . زالإا هيفا كنا امز وحد قو هنعمهفتسملا َ ظ

 ثسعتلاالإ اذ توك ال اًريزالإلاذلو_فياك-أ تب رضاملوقتو اكاوكالا هلوق 1
 الإ كاذل وشب سلهنأ اري نأد ربو كلعف ع وقوع ريت نأ عضوملا اذهقتدراد الٌكلْذو
 سدلهنأ تدرأ كنآ لو الا فن-عملاو اديز كان لوي نمبتب رَملناترخا ا ظ
 َتاتطامفو تب أراهف كلذ ل_متاامه وو تنطوأ تيار تلت كلو لانو 0
 لوقي هس أراملوقت كن ىرئالأ ليلاالاق ٌتيرضلزغعناك نيعلا ٌةمْو رت ٌتلعجولو 1
 لع نأدرت لو لوقلا ىلعتمتناامغنا كنأ ىلع اء اذهف و رِعأل! لوي هنطآاموديزالإ كاذ 3

 كاع فام ىلع لديامناو تعلم بك سرك ازنع ل عف هنكلو تلنقو تي رضك لف عضومهلنا دبع | ١
 لوقب ل للود زال فد ام ىتعمف راصءن الدئزالإ لاذ لوقي لج 0
 0 ٍلجرّقأ عضوم فلج ٌلَّنكلو لف لج رانا زسيف ديالا كاذ | ْ
 م :قلخ كلل كليا تعوم لج ل ءانعك |[

 كلذ انئدح لئلا ءْنَمتاعجاذا ءلاذلوشنمّلقو كاتلوش نسلق

 ةركن هؤواعجت ب رعلا نع سنو ||
 دب زنيىدعل باذاقيتتأو 9 ٠ ظ

 .اهكاوكالإانيلعىع * ادحأاهىزالتايلف
 نملدملا لعب صنولو: قم ىنعملا ف هن "هل ىك ىفلءافل اريمضلا نملدبلا ىلهبك اوكا :رقدهاشلا |
 طرالثإمل ف بح ن الخ هنأ ف صو * ىوقأ هنءلدمل اوىنعملاو ظفلل ف قئمادحأن "هلل نسحأأ ناك دحأأ |

 ريغ ن متناول بع اوك الامهتاجي ل
06 

 لوقتو هلوق)

 لوقبل-> رلقأ
 لاق (جلا 7 نال لاَ

 نملدما اءمدي الى اريسلا

 اديز انادبأ تان“ ال هظفل

 ءانحرطال جر لقأن م
 كاذل وقد قيقر دقتلاف

 انكلو مصبال اذهوديزالا
 اعولطفنو هانعمىلا هدرت

 لقأو لدبلا هعم مدل

 نينتعم ىف لدعم
 رخ الاوماعلا ىلا امهدحأ

 ديرأ اذاف ةرثكلادض

 لحرام هريدقتف لالا
 دير تاوديزالا لادلوشب

 :لانلو ديان :ردعت تلا
 امهانعمودب زال ارم 3

 ىش ىلا لو

 ها دا داو



 كلوقكلذو هلوق)

 هلع ند كام

 ولأ لاف (خلا ديزالا

 : فورا نم ناك امدمعس

 زو الف د_غاصتخ

 مدي زال ١ د نمىلان أ ام

  6هاء 0 259 ١

 تناكوأو نعقلعم هضفخ

 ىنملا ىلع لخدت ىلا نم

 ضفخ زاسلب بجومملاو

 ١ ئشتنأ ام لو'الالثمو

 | هذهن ال هأ.عبالىثالا
 ىلعالا لسغختال ءابلا

 ْ 0 ١ : | الف د هادك أتاؤنم
 ءىشالا ئشن تنأامزوكع 0 الو هشلاد.عال د-- أن مىانأام لوقت كن ىرئالأ قانأام قد_>أ ن.ةلزنعانود ىهو !دتمم | 5

 ْ ىفضفاناالادعبامفزوك

 ا ةفرعملا قزوح الوةركنلا

 ْ الادحأن منان أ اماوزاحأف

 | ىأدبزالا اوزيجلو لجر
 حاو اميهيف ركلات

 حرشلاىف مولع
 طن أف

 هوو رع 0 : : ا 0

 هيأيعنالا ونالإ'ئشن ثنأام ثاقاذا كنكلو وصنف عضومى زاخل الهأ ةغلفئشب ولاا

 مد

 لاقاك

 ةركنام لعد

 مسالا ّنكلو مسالا فلك ام ىلعال جب مسالاو مسالا ىف لماعلا عضوم ىلء لام باء اذه

 نمٌتءًاراموُد زآلإدحأن مىناتأامكلوذكلذو بوصنموأ عوفرص مسا عضومىهبفلّعامو ||

00 6 0 ُ 7 

 الاخلال رف هع ال نر وفل اهركن اهي

 انف ديزنمالإ نانأامل وفنان فل أ نم ىلع مالكل المك نأ هنماسغاو 7 .نالادحأ

 ننام ال را اهل اذن هنمالدب هَ عضوا ىلع جس كاذك نا

 ١ ا بيشلاب فك كلوقىفءابلا لدتا اًديكونانههّتآخدنم نكلو اح اوداحأ نمىانامودحأ

 لاق نم تال ىلا ىدسلتت امل 3 لُدمو لعاقنت ساو لعاشبتن اامف و مالسالا و

 ١ 2 ل ا ا
 ظ || عوفرص ما نملد.هن اك راصءابلا ىلع. نأ مقال مي ىنبةغليف عفر عضوم فْئ شن نأ

 || هءاعبالرثأل

 الإ #0 5 هبأيشيالا الا يشب َتسالوتو و ياعيال دالإتنأام تلقا اعف

 مسك

 )3: تنآام تافاذا كنا ني هجنولا سدقآ ى نع تراصفتاتغلل|تودسا

 رعاشلالاق امفاهتازئانهه ءاملا او هنأ معد :الأش
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 ا لآ ع ديبامسا ىنمل ىباان

 الو ديزالابيفدسح أاللوقناك عضوملا اذفنم ىلعةفرعملا لمت نأ فلس هنأ بةنم دي |

وج مالكلا اذ سه نأ كلذوأل ىلعٌلمحْنالةفر ءلاّثاال ورع
 0 0 نمل هول ٌبا

 تاصلا نأ ن ةيمأل ارءلس تالا ودا و

 ٍ لاقعا!لك ةحرف هلر- * م الانمسوفئلاركتامبر
 ةفاك انههام وكت الوةركن ىفالا لمعتالا مي البر اهماعت اخد كلذلو د ل, وأت, ةركنامنأ ىل ءهيدهشتسا

 ْ مدقتدقو اضأ املعدئاءهل فريمضلا كلذ كو مالا الار مضت الو ةيذلا ىفاه» اعادئاءاريمضور 2

 مسمالا فل عام ىلعال مسالاو مسالا فلم هامل عض 0 ب ا آو#* هريسفمب تدملا

 : دضعءاهلتسملادبالا * همام ىديلوتااب

 أ || وأهل دضعالا ال بانتس ر دقت وهبف تل او الا عضوم نيلدنلا لعالا ه_دامسصن هءفدهاشلا
 ا 0 + ىوزو ”ققلاودك و ومءاملاو بح ومالاد_هامن ”الرور حلا نملذيل العر اروح

 أ ا : : 1 م م ا

 0ص



 نإو رعد االت اق اك لّو'الا ىلع هنا َسنباذاءرلإ بارد ال لوفنو دعانا

 اهيفْذأث !ءامودي زالإاهيفام لوقت و اًنئرمدسحأ ال تاقثلن اك هك ذكت دسار لس د

 لمتصف لعفباس لامتأ الزعملو جيتزابجلالهأ ها امو تأ ىلبنلمف هسيلف تاق ا سل ّ

 َىوكمالكلا لاطاخ هنكل و اًهاذالإتنأامز .زعلو ريخأتلاو مدقتلاا سيفتي اميل 1

 اهنمو هنناءاشن كلذ ىرتسو 50 ءاثو لاطاذا مالكلا ىف زو ءامش "اك كلذ ناو ١

 ى لوعتيال اذان الاثر كل لادلوقال اده تالت ىضمدقام 1

 مهمالكف زاك ىلا ءانءمناك تيك لع دلك و تصف نادعح سل بجاولا || .

 اذهلوق.ال ادحأ َنإلاق اذه زاحأ نك 4 لب ز نمولأءانعم ناك ثمح وه نمونأدبزتفرعدق ١

 نأ رءآامةلزنعاذ_هريصت اديزالإ لاذ لوةءال ادحأ تار زاوما ىف ءلوقن هناك اديزألإ ١

 ديرالاتلق تشن ١ نتن ىةممل داس نكرم ةلزئعاذ_هراصاك كاذلوتبادحأ || ١

 يزال اهيفدح أ الكلوقك ةوقلا فاذه سلو ابك اوك ًالإانملع كك زاحاك لوفي ىلع نلمح 1

 باج عضوماذ هو قاوم تام انهّناال هرعالإ هيأ, لج رلقأو ٠

 اًيفنم عقو ني ءادثالانمالدب نوكي نأ ءانتيإلا زق ريدا ق كلدد_هب قلاع ىجامناو 1 ظ

 نمانهه هلنمالءانثتسالا نال لحرالو حر لألم مرلالث ةلتسالا 01 3 ش

 لح 2 تراصث ي-انهَنإ ىلع ل محن نأ زاح و لا ّ

 ضعب نأ اعيمبىسعو سنو كل ذانثدح يب الكم يتسم نوكي اهقيصنلا باباذهإل 0

 تن اراما ده ىلع واد زآلاد_أ نانا موا ديالا دحأ,ٌثررصام لوقب ست رعبقوثوملاب رعلا 1 '

 ثنكلو لو" الا نمالد.ر رخالا لعجتمل كنأكالذو تأ ريغ ىلعاديزُبصََنقادزآْلإ ادحأ ||

 ىنعأال او اًديزّنكلو ىنعم ىلع« ىع هنأ اذ لعلملدلاو ل از*الا فل _ًءامماعطةنمهتلعج 1

 نم عاطقنالا ف لثمو امهردنو هرم عتاقاذام هردلاق نو رمشعلا لاك هلبقام هيف لمواديذ ا

 ىلع ءاح 3-0 عض وم وش ىنالفاَنإ ىلعادي . أن وكمال ع يمال نول 1

7 3 

 كلذو زاخلالهأ ةغلوهو يلو الا عوف نم سلرخ“ الان ل كراس 3 ا

 لو الا نمرخ الا | اولدس نأ اوه هركو اراجّركلو ى«م ىلعداؤاح اًراجالإدح اا يفام كلوق 1
 ١  3 - - 58وع 5

 !|| مهردلا فن ريشعلا مكه إبقام هسمف لع و نكلو ىنعم ىلع لم هسعوف مهن اكريصتق

 نحل

 تاعام هلوسق)

 ادىزالا ا مفنأ

 امنا ىفاريسلا لاف (هلا
 ام لوقت كن ال كلذ زاح

 تاعامو اديز اهف تلع

 فاو 0 زابهمفنأ

 أهيف نانا

 نأ تاعام زاح اديزالا

 ديكوتااثأن الاديزالااهمذ
 تاعامىف ديزل يصانلاو

 اهيفو تاعادبز الا امف
 وو نأ اديزال اه نت لع
 اديزالا نأت لعامتاف

 ءانشتسالان ال رح ملاهي

 لوأ ىف نوك. نأزوجال
 زوحم ال كاذكو مالكلا

 ف رس لاسعلا ءانيم_سالا

 هله لع لبخد
 ىل مالو

 ها الإ فرحلا



 ون امأو هلوق)
 0 عفر حا ميغ

 0 مهدنع ىئثتسملا

 امهركذ نلبوأت ىبءاذه

 نإ ىزاملالاقو هن وسس

 هناوهو انا اهو هسسد
 لقعيالاعلقعبام طاخ

 دحأب كلذ ةعاج نءريعف
 لفشم ظفل نمار اج لدسأمث
 6 ربطت و هراسغ ىلع :و هيلع

 لك ىدلخ هتلاوىلاعتهلوق

 ىّشع نممم3 ءام نم ةب اد

 ط_لخاملةي "الا هئطن ىلع

 اعمدآ وسب مسه و لقعي م

 ئاهملاو ةماودو لقعنال
 طفلي اهلك اهتعيسخ

 مهنمو وهو لةعام

 لقع الام ناك رلونمو

 ىشعام اهنك لاقل
 قارنت ها

 ملل

 اديكوتادحأرك َدهنكلو ٌزاجألإا هيف سلاودارأ اجلا مفدح أالنولوقيف مم.ةونباَمأو
 1 03 ِِع 0-9 عدس 5 هآل د ع

 اهتاسنإهتءحتئشنإو راجاللا يفسد لاقهن اكف لدبأ م ىدآاههفسيلْثأ لينال

 (ليؤط) (قذهلاب تي ودونأوهو) رعاشلالاق
 2 500 ع 0 ا ا 555 ,

 حصة روبعلاءادصأك سنأ 0 انوأن هوهر ريق ف س.ءناف
2 -_ _-. 0 _-_ 7 

 اذارسال!ت نا ملون كنأاك هباتعءلعحفسسلاآلإناتعىلامءاوق كلذ لثمو هّسنآم ولع ||
 (طيسد) قام ذلاةغبانلالوق متون, تدشن اذه ىلعو ريسااوههناء> 3 1 - 5 د ا -ِ 2

 ديالا فااساهلعلاطو ٌتَوَقَأ « دتسلاف ءايَلعلاب َةَسمرادا
 5 - 0 سس هش 5 يس 8 ٍء 5 4 0

 دحأ نم عدن رلاناموأن اوح تدمع له اهلئاسأ ان الم_صا مق تعفو

 7 0 0 و ه6 وس 2 2 2

 داخل اةمولطمابضوؤ+اكىؤتلاو « !١ هبتدأامان الىراوأالإ

 نومسن زامل لهأو

 تب ؤذىب الل او الاعون نم سدل لرخ الان ال بصنلا هم قر اممم ام بانا ذه هت رباىدشنأو *

 ميصتروبقلاءادصأك سدنأ * اروانةوهريربق فس قناذ

 ماقمدلا متراموناككااهرارقتسا ىفموقناهن ال زاجيواعا تا عيضوملا س ناءادصأ اللد قدهاشلا

 .ىقامةلزنع هولعتشرامحال ادار ادلا فام اوله اذا لعب نم لقب الامل دب ىف 0 هلا

 قر * را لأ تم دموهو و الا سنح نمهعاطقن الدوحأ اذهل ثم ف بصنا او نالذالادحًارادلا

 تارع الا مءزةماهلا هللاقيرئاطوهوىدص عمج ىهوءادص ال اهريق همف ل> ىذا عضوملا4 نأ لهجوال-ر

 كؤضب رحت هداراغاو لثماذهو ه را حف وعساىف 0 كرد ملاذا لتقل نس ار نمجرخيهنأ

 ةغباناإب امل اقدشنأو * مقملاىواثل اوهنيعب عضومةوهروةقبقح بارع الاّةإهح هل هفهمد با ط ىلعلونقملا

 دجأ نم عدرلاامو اءاوج تيعأ #* دنسلاف ءايلعلاب4يمرااداب

 دلملا ةمولظملا ضوملاكىؤنلاو * اهنببأاما,ال ىراو الاالا ٠
 ىلع هزئأح عذ ةرلاو نيدح" الاسنح ريغ نماهنأ و |ىلع بصئلا ىراو لاا ا١هلوقؤدهاشلا

 اك ازاغواءاسنانيدح“ الا نس ذح نم لمت نأ عىراو الاالادحأ عسرلاءاموريدقتلاو عضوملا نملدبلا

 ام بيحالذا همت ملفا ملح نملاركذتو هنماعح فاهلأسفاهاهأنمتلةرادلانافسصو *
 ىاللاو ه4تسحت اذا ناك ا تن رأت نموهوىزا اهدح او لنا سا ىهو ىراو الاالا»_أالو

 مدقت

 اذا « ان موهو ا ءاملل الوحزحاحىؤنلاواهري-ةتاىك الد_هاهتنأ ًاىنعملاو ءطبلا

 كلذب تابطف الف ىفاهن“ كا لي ركل ] 1 كر ال راللاو توا هير ادعس قو تدم

 اهلعج كاذإو ههىؤنلاهمشأ كلذف نمد ل ضوحارفح نأ دارأاغاو هعضومربغ فئذلا عضوملظل انعم ال
 رييملا لعاب اوج ب صفو فيه ضتلامغ دأفااوج تديعهاةعمواءاوحتيعىوربو ةملصلاىهوادا
 عمتيمدباوملا عفرو اهسف:تباطىملاو اسفنتباطلوقباك اهءاوجى ع هلوقنملوقنموهو
 قدر رفل الانا .5 مهمالك ف فورعمعاست الا نم هيفام

 اهباوج لعايعالفرهط * ىتجانوكتالدبز نب مغ



 (مدم)
 (زجد)

 سعلاالإوريفاعتلاالإ سدنأاهبسيلةدأبو

 نيينعملاالك ىلعوهوةسمّل اواراجلاق هن هرسف ىذلا هحولا بع ناكت دش نإ و اهتم ا 3

 نيرا ال قلك دال فاطأسسهسلع ةلاموداسلا ناكل نمو ٌلدبب صقل ذا ْ َ 1

 لثمو نكللو ىعم ىلعاذهءىب جامعا و فاكشلاةلزنع :وهفاكش.هنأالاكاذكو ناطاسلا 1 ٠ْ

 و هوومد س مسووو 595+

 مهالو مهاب رصالاف مهقرغن شن إو هلثمو نططلا عاب نا -ءنمدبمسهلام لجورع ءهلوقكلذ ||

 (ليوط) ْ 0 ةخانلالوقكلذلثمو نعمل َنوُدَي

 ٍبحاصَن ظن سال! ملعالو 0 ةبودشمى ذو خاَنعْت فاح 00 ظ
 هتاطلس متلو نع نتا: نم !نولع ءأك ادهن وءفرذيغونبامأو 1 ظ

 (فيفخ) اعف رشا ميلابا تيدنودشنيرعو

 باقرلاِ ب ريضو ىلكلا نعطريغ 3 ثانع ء دقن ودب سدل
 - - “م

 اذهىفعف :رلاَث أل يلدا م ءزو انرك ذاذلايسفتلا ىلعنوبصنز اجل اه أوّبانعلا كلذاواعج ا 1

 دك هو 5-6

 عسبج .وب داش عيال هي #2 لك اهاتفلددفلدحو هلوق ىلع

 اذارأ.4لا فكل ترسدفام لع تناك تكن نر يلع عاما اول تاج ميس رسل َّ ١

 بايلاقدشنأو 5 هلرسشنا زم

 سعلاالاو ريفاعيلا الا * سنام سلةدلب و
 دالوأ ريفاعبلاو زاخلاو عاتالا مم دقتامء لح سدمتالا نمالدب نسملاورهتاسيلا مقر هت ا
 يقلل هراعت_ساقلبالا فدإصأو ضايسلا سعلاو اهضايمل ش>ولارقب سعل إو روقعاهدحاوءايظلا
 ةغباماا باملا ف دكنأو *

 بحاصبنظ نسحالاملعالو * هب ونئمىذريغانيع تفلح 5

 نم كدملا يعز ئاح هعفر و ملعلا نم سل نظلا نحن "ال عطقنملاءانثتسال اىلءالا هبامبصن هيفدهاشلا 31

 ناتسريغتفل-ىأن يملا ىفءانئتسالاة ب وتثملاو مدقتاك ازاحواعاستاملعلاماقمنظلاةماناو ماعلا غبضوم 3
 ىلختل امهم “هلا نالبانلا فدشنأو #* سملا ب وىذلا ملعلا ما ةمىدنع ما ىحابصن ىنم نط نسح ىنيعف

 بافرلابريضو ىلكلا نعطريخ * باع سقن »و دب سدل

 موه اذهىأ منشلا كتيحتوب زعل !كنااتعاولاتاك ازاحم و اءاسناباتتعلا نملدمل ا ىلءريغ عفر هيفدهاشلا 1

 ريغ بصنو مل "الات اذعلا: ةراشدلا ماقم مهلءوقي ىذلا ىأ ميل باذسب مهرشفزعو لج لاك اذهماقملل |[

 برحل اوةوادعل نم سدقو بلغت نيبناك املاذهلاذامغاو . اهلمقأم سن> نم سدااهدعبامل“ الهحولاوه

 بركىدعمنب ورمل باملا فدشنأو *
 خغيجوبرض مهب ةيحح # ليغاهل تغلددق ليخو ١



 محتل

 دابعن/ثراالاقو ناكملا كلذ سن هلع م
 ا ا ا ا 7
 حارملاو لكلا اه #2 ح قال ترلاو
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 ا رقلاو تاويل د تخلا قفا الا

 اهرازكساو مدلل ىرطالا « اهراس الو لرلا هد لاقو
 75-2 0 30 2 - 0 3 ده 9
 مهدملافرشملاالإلبكلاالو « اهناكمحامرلا غنال ةشع لاقو

 ْ 2 ا فرادمابت الهنا االإمك :اوحإ 0 ورعالإديز ى لات امىوقباذ- هو

 اهتمالوا بر الا

 ضل نم وما امصاعال ]و رع هلوق اذن ف نكللو ىنعم ىلءالإ نوكم الامباياذه
 ٍ هءامدلل و مالر ٌعئءو م ود 2 مةنءل اه توه 0

 اَناَمِلاهحَمْتفَتْنمآ ا هب رق تناك الو لو ٌرعهلوقو مرنم رمنكلو ىأمحر نمالإهلل أ |

 و 759 دو مود هسورومدود 2

 اواوأ لبق نور 1 نمناك الوأف ل--وزسع هوقو سنووموفنكلو كأس ذو موق الا

 وم 570 3<

 را الملفت ّنكلوىأ ا ا لاو ءانو م: ةسقب
 ومة < © ه2 ه7 ه

 ا تارم مك اوى اراولوكتتاالإ قحريغ مهراندنم 0

 نمنكمامفلديلازاوطةءوقتاذهرك ذامناو هرك ذمدقتملاعاستالا ىلع ة يق برضل !لدح هيفدهاشلا
 برضا | ضعبل مهضعب هيك نمالدب اولءح برم لا فاوقالت اذا لوقي * ةمدقتملا تام الاك لو الا سنج
 داي نثرعلل بابل فدشنأو * ىثملاقوطخ اهب راقمفيلدلاو تفز تفلدىنعمو عس> ولا

 ْ ةارلاو زي ةلااهج + اخ قب الثرحلاو

 ا رايصلاىتفلاالا

 مدقتئامفلوقلاك هبفلوقلاوزاحلاوعاستال ا ىلعحارملاو ل.ل انمددباموىفا لديهم دهاشلا

 حرمان محارم اوركتلاو ءالبخلا نمل بكل اورانلا ىظات نمدإ_صاواهدشأو اهىظعم ب رحلامحاحو

 هرفاح بل صاذاو رفا ابلصلا حافل او اهرب ةوهعاصشل | ىفددشل اةدعل اود ادشلاتاد_نااوبعللاو

 تايلاق كشاف 5 .راشاسلس

 اهرازخساو مدألاىرطالا #* اهراسأ الو لسرلا اهذغرل

 فىضو * 00 ل مىرطلا] دبه يفدهاشلا

 ءاذغد ”النالاوه ول .رلاىذختلا| معى نواهلام نماه.فنل هر زدكستا م معلا كلاىرطىذتؤز همعنم أ عا

 هنومعطداوناك مه 1 ارملة ذكمل ار وزسحلا مك ىذغتلااضدأ اهنعن وعلل لعن ور دقي الندا ني>اتملا

 م رناو» رسانوريس مهدحاو هرسدملا فحادقلا نوراضل راس“ الاون اريل نيك اسمو ىملا ءافعض

 مهصملافريشملاالالمشلاالو * اهناكمحامرلا ىغتالة مشع
 كا مد_ةنامىلءازاخامهسنح نمنكمم/ ناو ل سنااوحامرلا نمفيسلا اوهوفرثملال د هيفدهاشلا

 فيسلالامعتساوحامرلاولبنلاحارطاىلامهترطضاة:ديدشارح ف يصو * ماظعلا فىضاملا



 م1

 اًمالَمالإ ىثفنالفن مننوكمالمالكلا نِمكاذ نمو ريثكنآ اردقلا فب رضلا اذهو ||

 اقرا صقتامالادازامباطاناونأانثة-امفمالكلان ماض أكد لّثمو مالس |

 نا نيزك امير امتاقاذا نا ررمشلاو ناساف مسا زن جعلاعمأ

 هن كامري دع لعل رس عضوملا اذ فالإدعب لعفلاز < لامالواو نيرا | :

 (ليوط) تا مكاذلدمو هانعماذه صقهنكلو رض هنكلولاق | ع

 ءى2ادروري 53 هلالح

 ٍئاكلا عارق ارقنم راف 5 مهفومسن أرغم ويف بمعالو 0

 )لب وط) ىدعلا ةغنانلا لاق و لواف نهي مهذويسّنكلوىأ ظ 0

 هس 89 ره <

 امقان لالا نم قب اهفداوج 5 هنأرسغ هنارخ تاك ىف

 )ل 0 ىقدز 0 0 1 0
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 ةغيانلل نكلو ىنءمىلءالا نوكيالام اذه هتمج تا فدشنأو .

 !بناكل اعارق نم لولق نوع »* مهفويس ار يغ مهمف بمعالو : ْ
 مهفويسزكلو ىعم ىلءوهواهلءقام سذح نمسدلاهدعبامن ال عطقملا |ءاةثت سال | ىلعري 0 1

 نمماش !|كولمةنفحل احدم*نارق ال اةعراقموم ادقالا ىلع لادةبال عت سويت تل لولفنمم |[

 حدملاىف هغلا هم بويع اإ>نمكاذ ىث:-اوبرحلاىمادقالام علب حوأ او بيع لك مسهنعقنفنا سغ :

 ىدءحلاةغبانلاباملا فدشنأ اود 0١

 امقانلامأ نمقساقداو> هنأريغهن اختل -

 هن الءاذعم نمسيرقدانعمو بقىذدلا ل اوقلاك هنقلوقلاو عطقتملا ءانثتسال 1 ري غب صن هيفدها كلا
 تاريا اريغنم امهن اكظنفالاىفامهاءعفحدملا فد غلاممهل تاك ىتلاتاريخلانملالل هفالتاو هدوحىتتتسا
 دز رفا باملا فد كن او دج بويعلانم هناك ف وسلا للفت لعحاك

 فتئاعزل اغني رن الا نمىفأو بلاغ نبا ىنآريغ فون ءامو
 بهذموه اذه بلاغ اىنك؟لوىفوئحءامو ىنءاءاومدقتاك عطقتملا انثمسالا ىلع 2 1
 رعشلا |اذهلاقف هنعمىرسقلا اد بءن.دلاخ نا فورعمل اوزصسو هنابجوب ردقتلا اذهو هيوصس ||

 هلو ادع نت ماظ لة 1 0

 فئاخريغانم ؟فوذخأدقف د ةريرح ريغبأ سوم تنيك ن اذ "| 7

 ىقرشربفافونمماممدنءىتملاوهللوعقلا لعاب وصتمارغن أ معزوءانتتسالا لعمل درا ةيلسة ردو
 كناالات رضامىنعمتدرأ اذا از مل ىنتهتش كنا ريغ تدي سضام تل قول كن“ ال يعصر يغدرلا اذهو كادسح 1

 مدقت ”ام لع نكد -ا تعم نمي ومجس4يل ابهذام مصل اوىااكمشريغا كتب ىضام لوقت ى>زحملا ىرمس 1

 هدنعناكن منالءزعلذأ الو هفرش نه طحالو هصقن م هنالانعممدفءدودعمريغ هنحم لع و تالاف | |

 1 نب رب "الا هلو وو هريغو سو> نم هيلء ىرحا م ىلاشإ "ال ف |رسش ”الاهموق ةلثمهلاايمقتمو بااعهسإ اسال

 كولا ةدهخح أ فئاعْزللصأ ًاويمصلا,نوقصلملاءايعد" الاف ناعزلاو ددعلاريثكل اوهوىرث" الاعمجو اوه

 عماش هل وق)

 مسا ةهلزئعلعفلا

 دازاملاه هناك (لا

 الا عفنالو تاصقتلاالا

 ريمددازو عفن فو ررضلا

 لا اك هرك دىرح لعءاف

 اموناصةالاالاربئلادازام

 ىل_ءررضااالاديز عفن

 هرب لس :وهنكل او ىت-عم

 هىمأ ناصقنلا نكلو

 ريخلاوأد يم ناصفنلاف
 هصهأ وهوف ودع

 قاري ها



 ْ: (54م)

 ظ : ا ثزام ىبضع لوقوشو) هل اوقكادلثم و 1 رعسل افاذل-ةمو بلاغا ىنكل اولاق هن أك

 0| (١ ( جانا لاقي
 3 0 سهم د 0 8-- : 0 3 جدع سلا ذم

 تد_غأو اعمتد رح هنومأق 5 ملافق ردو ل لم تاك نم

 هَ 000 و 25 م 0

 تننثملا هئاوإ_غىف نصغغلاك ب معيض ىذلا ةرشانك الا

 ٠ (لماك) ٍْ لاقو ًةريشانك اذه نكلو لاق هناك
 هس 5 52-25 0 ل

 مغر ىلع ىعش نم تدَصَعَأ 7 دل ريمألا راح ن االول

 5 9 و 0 وج نت 1 ل -

 لطلا ىلع ىتسسد ادع ب هركيرسحملا ضرعتك الإ

 كلوفكلذو يب ءامسألانمام_هريغتلزاعامهتلص عمن وْنأ هبفنوكت امان اذه

 20 2 52600 ا
 اذك م-هلوفالا ىانأاملاقهن اك ع وذ صح مسا عضوم ىف تافاذكواذك ١ ولاه م-منأالا تاع

 2 .وسو و 5 9-2 < و 0 : 1

 نأ عفر عضومفاذهنأ ىلعةخلاو نالف لع بضغينأالا نعنماممسهلوقكاذلثمو اذكو

 ىنزاملاةحاحد زنءلباملا فدشنأو 5 فرعا سكلاو تقلد ربا ااهاكحو سكلاتةقتعزامتدحاو

 تدغأواعم تبرحهنوملف + حلاةقرفتىف كرشآناك نم
 تدنتملاهئاولغف نصغلاك دع معيض ىلا ةرشانك" الإ

 تدغأأالو هنوبل تب رحال:رشان لثمن كل ىندملاو عطقنملا ءانثتسالا ىلع همصنوةرسئان._كلاهلوةىفدهاشلا

 ىلا عدل فد ورطضا ثيد> نزامىنب لع زاملارعاشلا اًذهاعدفدسأ ىض ىلا مهنعلقتن !ىتح ةرشان ىعسد مهنملحر

 3 0 !لعحدرملاناكو مه جلا هن نضما دقدنالو مهلعف ضر هنأ الوهتمترس“ ا ىدتساوممعجورملا

 || كائملوقتامكهريغماظبمل نم هل بثمناك نموةرشان دارأ هنالاهدانز ىلاجاتحالوةدئ از :سئامك هلوقف
 2, : الفرععمل اىرتعت ه<دلاك ىهوتةدغل اامفتراصتدغأ ىنسهمو هنوضرتالكلانمأو تنأىأ اذ مىضرال

 تدنتملاو رعسلاءالغهمموعافترالاوءامنل اءاولذااو ةعامل اوةدح اولل عقت ىهو نبلل اتاودنو.لااو هثءلت

 ىدعع اةغدانلا هل ثم فبامل !فدشن او 4ىانلاتيانلاهانعموءاملارسكد ىو ربو ىذا اى

 0 ملظلا ىلع دسم انشع هركن رسحلاض رعد الا

 . مدقب مافةناكمريمالا نمدلو همس ل >رل اذهلوقي ع هلق ىذلل اف لوقلاكه يف لوقل او ضرعك الا هلوقفدهاشلا

 هّجشل هتمرامصتنال اوهمشهلحاس نم هلعمف ضرعم هألاقد رخ ؟الحر ىنثتسامث هتناكم هنمراصتنالاو هبس ىلع

 || نكلوناوهووغر لعىتشنم تدضغأف كدقشل هنمكناكموريمالا ةثئراحنباالول لوالا لوقيف هلاطظدأرا

 7 ١ قفل ا ركمل او ىعا اريسسلاو بعت ارسحلاو ى هء سل هةيسيل حابمىسىداعل اوهركت رسل ااضرعم

 1 ٍ ' ةاحاهل اوةباسملا فهم .واقم نعهريصقت الث هن سضفهفعضلربسسةلاو باعتالا لمتح الو هو لبالانم

 ىسرثكب ىيدسد ىنعمو
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 وحلا

 0 ل تتتلااا 2 - ,
 /١

 ( طيس) اًعفر ثيبلا اذهدشني نم مم عبق وأ ولا بعلا نم مسنات باطلا ا

 هم مدعو < ءوعدوص

 لافوأت اذنو عفة امج #* تقطن يغاهنمبرشلا عني |

 ْش مهضعيبصنك اذه للان لاف عفرلا عضوم قعذلاا ذه نوبصتيبرعلا نماساثثأاو زو ََ

 00 (لبوط) ئ ةغيانلا لافاكو ثقلخ ريتك لذكف عضومال قو |

 عزاو ٍبيكاو مص الأتلقو 8 امصلا لعل تيتان يح ىلع ْ ظ ْ

 ادحاو سمسا تنناعو نحل عج هنا 5

 ْ هيض "ال جبابصنالا هيف ىتنتل نوكيأل تاباذه أ

 || كلوق ذو لدلك لوقاذهو (يفردنو رشعهل تلقني> مهردا!فنو رشعلا لع أك هلا

 | الخاد نكي مذا ب"الابصتناو كانأالااهيفموقلاو كابأالا موقلاب ٌتررصو كايأالا 0

 أ| سل مهردلاَّن أك مالكلا مدل ةامهسف ماعلا تاكو ٌةفص نكيلوهل,ةامهيفل خدام

 0 الدبنوكبنأَب الا مَدمامغإو اهب ل-وهيلءّتلجام ىلع لونالو نيرمشعلل غد | : ْ

 ] نأ كلن _كهنال لونأآلا موقلا ىناتامزاجامناو الات ناك ”لوأالا ىناتأ تلقوا كلن[ موقلا ْ

 | لهو لعفاا هل لش يشل ,قرك ذيل هن اك اًديأءىحصاغإ ل دبملاف والا نان املوقت َ ١

 أ د ؟مهيناملوقتو لوألا ىف امتاق لن اكن كونأآلا موقلا قات أامتلقاذاف لؤألاتاكم ||.

 ] انزال اذاراهدق اثات زالا لا 3

 نك :مامه نعال بلس عسسل وأ اه نوس اسس رتسا فد كاوا َ ْ

 لاقوأ تاذنوصخفةمامح + تقطننآر يغاهنمبرشثلا عنعم |

 لعفلا لبيت فرح نأ أك ذو عفر عضومف تناك اون كة مويخملانفاضال عقلا لعرئءانبهفدهاشلا ش

 عما ما اريغ تفيض الف ىف :ءلا ىف هانم تيانوردصملا ىلع تل داهم الاهل نماهدعبام عمام ات او ؤنالاو 1 ٠

 ىلا تفيضأ اذانامزل اءاممآ ءاننامتانبريظنو نسحز اح لصال ا ىلعام ارعاو اهعمتينيةفاضاللاهمو 0

 نود ةدرفملا ءامسال ىلع مق:نأةفاضالا حن ال اهدي ز ءوننمودمز ماق مون نم تبع كلوقك لاعفالاو لولا 0 ذ

 انعنعم لوقي « تكتل باك ىىصقةسماذهتنيبدقو مسالا ىنباهلصأنعانهتحرخا فلما ولاعمالا

 هنمو ىلاءالالاقو الاو ريس اىلءانتثحوانتحهف بحت نماةترك ذة همام توصالا ءاملا ىلع جي رعتل نم

 هغان 1 بالاودشنأوو هيفدوسصااوهوزبحلافرقوتا | | ٠

 ْ عزاوبيشلاومصأ املأ تلقو + ايصااىلعبيشلاتيتام نيحرلع 0

 1 مدقتاك لصالا ىلع زئاحامارعاواهارك ديا ةلعال عقل | ىلع هعما ماش ولعفلا كا نيحةفاضاقدهاشلا ِ /

 ىلع ل عفلا عقوأو ى مانلاعزاولاو هنرطو» ايص وعم سفتل هتيتاعموهيبشمنيح فرابدلا لع بدنا فود 7 ُ

 ( لوأ هوسس - :9)
2 



 كلدو هلوق

 انعمتاكو ل كلوق

 لاق (خلا ديزالا لحر

 لدي ولف نوكيال دمعسوأ

 ظفالامكحىف اهنألالا دعب
 ٌكلدو ب> وم ا ىركت ىرت

 تقولو نا لزم طرشانأ

 ديزالا لسحر ىئانأنا

 راخصل هنال زك ]تحرخ

 ديزالا ىانأنا ردعتلاف

 فانز والك تحرخ
 نمهحواذهف د.زالا
 رح آهحو هقوهيقداسفلا

 لص
 ملافدو هنا ىلع لدادلاو

 ناكول عملا ف راصل هن : ذل ىأ

 لدبلانلاثكلهلدب زانعم

 بحومءانثتسالا ىفالا لعب

 ةهاآ امهف ناكر كاذكو

 ىلع ناك ولات دسفل هللاالا

 ناكو لون دقتلا ناكل لدنلا
 اذهواتدسقل هئاامهف

 ىفارعس هأ دساف

 راسم ) رسما

ق نوكلام باراذه 3ك
م صو هدعداموآلإاه

 1 ريغو لم ةلزئا
| ناك ا كاوف كاذو

 ١ 

 1 دل يدشن

 ة”سعو  ه 3 و هو وساك ه ى

 0 رت تنأو انكلولدب زالا انعمناكو ل تلقول آف صودنأ ىلعلمادلاو انيلغادب رئالعر
5 
 ا

 00 ا الإ رهنها ١ امين تاكو لجو رع هلوكلدريظنو تع أدفّسنكل ءا سلا

 (لبوط)

 ااه الا تارغ لاهي ليلق * ةدليقوف ةدل,ثقلاف تضئ

 (ةمرااوذوهو) هلوقرعشلان 1 مكلدريظتو

 هم 5.

 ىوتسال ىلاعت هلوق كلذ لثموءانئتساريغربغ تناك اذااهماغب رمغٌتاوص ل
 ه3 ةددا دادودعد عرض م0 م 5 ووو د ه7ةمجع

 ا ملال | طارمص لو رع هلوذو رص | كوأريغْننمْوملان م نود ءاقلا

 ل
0 

 ةعبب رنبدممل] ارعشلا ف كاذ لدمو 3 -ٍماعِبوُصْعَملا

 لت ارم غىَقلاىزكاما 5 ب "انا اطر فاو

 200 5 < 2و 6-9 ه5-و 1 500

 ل ا د هريغموملا ىملس ىريغناكوأ اًذدالاهو

 ةفدصةرخ « الإ 0 ري ارك ذل عراصلا ريغ ىرغ ناك ول لاق هنأ اك

 0 ا ا ا ا هلاع اذا نوري غيالر كذا مرا دلت ذي نأ دارأ هنأ ىنءملاو ىو ا

 | اموالاديفذ وكدا تان اذه هتمح رثبا ىف دشن او + ىبشناكملامصل !ىلعىسفن تداعى نللاواءاستا بعشملا

 همرلا ىذإ ل ثموريغ ةزمعاقصو :ددد
00 

 اهماغبالاتاوصالااهلملق ع . ةدل,قوفةدلب تقلأف تذنأ

 تاوصالاىًاهماغب ريغتاوصالا|مليأقىنعم او ريغلب ؛ وأتىلءاهماشنالاهلوقبت ا اوصالافصوؤدهاشلا

 ١ نى لع تاوصالا : اان انوك نأ اروعو هقانللهراعتساف ىىظلا ماغما الصأو ةقانلا توصريغ 00

 الا توصابف ذمه الالف ىفا هان ةقان فد_صو»#+اهماغنال !توصام سيل لاو هن كف قنلاىندعليلةنوك

 ةاللفا | ةريخ الاةدلملان وتك رادااهردص نم ضرال اىلع قيام ىلوالا هاملادارأو أهريخ# ئامم

 : ديلا بأ ءلاقدشنأو د ةياهخا ًاىنلادلملاو

 ا 5 ضفاضر تتشرف اذاو ٠

 0 رار يا ا كرا سلا :هنيقي دس اون دالة رم ذحلل

 نوكيفةملارفك الو هيلع ىزع نأ هيلا نس ًا واضرق ضرقأ نا غش, لوهقب + كدا لوالا ىلع ترعفةر كش

 تام ءلافدشنأ اود هىزاة الو نا سحال افرعتالةم.هلاك

 ىنلاءراصلا الاثدا اوما عقو دبع هريغمويلا يمل ىربغناكو

 ثد 700010 ب قلك هلا عراصلا ريغ ىربخناكولريدقتلاوا هلا ريغ لعاف اموال د #ةدهاتتلا

 كذا اورك دلاوفويسل ا نمئظاملاو هو لكلا عراصل اريخنالاكهريذي الرهلا مقو ناىدملاو
 ىذلادب دحلار

 تارا
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 ءننع 0 2 3 00 2 2 5 1 ْش

 |١ ىلات ااملوة2نآ ر ودالو هفصد_ةاهحتنثنا والدبدب هرالاتلعج تتشنإ !رامخلابتن تناق

 نم كلذري-طتو قطر وغامعا لدثم ل ارمعمالكلا| ل2 نأد را 11 .ذألا

 زوجي الوةوق) ْ
 ىلانأام لو_-ة:نأ

 تان (حاهدالا
 نوكنناننا اهدهاموالا
 سااهابق كاك اذا قع
 ناكر وك 2ث-مافوصوم

 اعبانالان وكمال ني_عجأ ا

كن" تا "الهماتنم اذهىذلا الار -هضنال كن“ ال توك, نأ الإ .بعديز عفر ِق زوال
 الو هل ةةروك ذملاءامع الل! نو

 ١ راجالو م ارالو كم مان هيقلمعتالو مس ءاىلعالامالك- !!ىفىرسالَنوعَمَأ ب رعلامالك ظ ْ ش

 (ىنلو) برك يدعم او رالعلا 1

 نادر ملال! كس اره َِ هوخأ هقرافمخأ كو

 (ليوط) خامل !لافاك 3 ةصوأ ذادودخأ هقراشمني دقرقلا اردغ ألك لاه ةاك

 زراعمو اعراصل لحلو 2 ا للَخلو

 ماسقن مت وعل | ماقم ماشي ع

 توعنملاماةمريغو لشم ش ْ :؛ 5
 |١ ىيدص كانأ الا ىفامود_-أ كانأالااهيفامكلوةكلذو ب( ىثتسملا هيف مكعب امتاءاذه هو : د - 2 ع - : ٍِ 0 1 3

 ل--ربديرثدب ز ريغبو
 امغو الثم نال ملا لثم

 امهو امهم تعم نامسا هولومع

 "0 ا 2 5

 اهب تعذاغا حالا ل 0 رع يلدا وو ل

 دق هر نال رعىلع اله مهدذع ل هح ولا اذهّناكو ةغصلا ترخ 21- هر 0 و ىلع واج ل براعاق اهيفمهل وقىفدغص

 املفءانةتسالا قهيدلعلح
 م اد رغ-غ سنن نكيل اذا 7 (دك) هنعهتلا ىضرشلامزيبعك لاكو ههجو ريغ ىلءمالكلااولمك نأن م

 ماتعن نكته مسااهلبق |
 سلواتعت هندم_نملا 7 ْ

 ا هنمالدب نوكرنأ يتلا دحاماواعجت نأ شارك م- قوفولا برعلانعءيورينمءانعمس
 ءامسالا ىمطيام هقدلب مان |
 هماع را ف رح ل ]وحد نم ا

 وداعا ىأ رطاوقويسلاالا #*َ املس دل ٌكيفانيلعٌتلَأسانلا

 برضملان ب راوساىو روب ركددعم نب ورمل بالا فدشنآو د

 نادقرفلاالا كس ًارمعل د هوخأ هقراقمحأ لكو ١

 ىلعاذهو هوخأ هقرافمنيدةرفل ارب أل كو ردقتلاو ريغلب وأةىلءنادقرفلا الا هلوقب لك تعنهمةدهاشلا
 خامثلال وقدام دشن والاب دلة قد رن ل متع ومالسالا لبق اذه لاق هن اك ةيلهاخابهذم
 با.فدشنأو د هريسفتبتدبلا مدقو ريذبلك تعال هءادهشتسم د هسفن ضاهريغلبلخ لكو دع

 ىراصنال ا كلام نب ب عكا ىندتسملا هيفمدسق,امباء اذه هتمح رت
 رزوائقلافارطاو فومسلاالا انل سل كيفانيلعسلآسانلا ش

 الارز وانلام ردقتلاوانقلا فارطأو فويس الا هلوقىف هم ىذتسملا ىلع ىثتسملا موقت هيف دهاشلا ٌ ا

 | . بصذلا راصقاسان الا نوكمالهناللدبل از ازعل مدقالل ءانثتمالالعزئاح ب صتلاولدبلا ىلععقرلا#فويسلا [[
 | . نصحلاوأال ارز قلاونومل انملا نوعمتتلا بل“ الاومالسل اوةالصلا هيلع ىبلل اذ هلوقد «انالانثسالا 0

 دي زالناب ترام لذ
 ديرب ترصام زاح اك

 ها ديز ريغو

 قارس



 (ما
 ٍُ 2ع . ٍْ 5 0 2 8 0

 نءريخ لور الا رع أ كان ام تاق نان ىدد_ص كان آالا ىلام كلذ ل-مو ىتم_سملانمالدب

 . ًُ 2 01 - ع ّ

 عفرلا ناك ديز نمر ورعالاد_> أن تره اموديز نمريسخ وراعالاهح انكر انور
 - ص ْ 2 1 - 2 0 َ 0 2-2 : 2 0

 م رورلاو ع وفر 1. نمهلدبام راخاو عفارلا تلغش دقن اللد بلان حو از ارياح .ردساو

 لمت الود رغنلو بالا نمت اكن" الاّميدص كونأالا لن 2 كلذكَو تلاد علت فصو

 ١ 0 ادءزالا ف نمكلذكو 2 اديزالادح ايت رم اممهضعب لا دقو ًادتمملا له اذكو هلوق)

 ْ 5 امصنالاه فص نمي ماى مهمسفن :!فوهومدغي نأ اوهر قيد ماري زالا د - كامو [ةيدس ص ترعأ لت دسسل

 إ نولوةب مهب قوثوملا بو _.ءلا ضءدَّنأ س ذونانثدحو ايسطنآلا مسالا لبق مد ةبنأ اوهر 51 دنيز ندع ساسلاوأ

 نم تالا ةفلاثا ا اذه
 هلة موهراخ لوأوأد ديم

 3 ا |( اولاقأك 0 رد 0

 ؤ )ل 0 كتل اوهو رعاشلالوقالثدو ا قارسلا لاك لاسايدصو
 ثا 0 || نمت عندتع ةحولا

 ا مداشمالا دا را كب 2 ا عرألا طق ع زكا ك0 1 0
 ٠ ى ا 2 66 0 لوأو هريخ ىلو أدم

 ةوقعاشبأ نوكيدقو ليللنالوةاذهو مناهل -رايفزاأك كرا [ىدع-لل لاق هن ب اك لنالاكد اكن -هنملد
1 

 ع ٍ : اًديزالااهيفدح اال كب د لرقو كيا الادحأ

 | 5 2 و د 2 5 0 .٠ 0008 3 5 | هدرغت لو بالا نم كحل

 ر2يوىدد_صادرزالاىلامكلوقٌكللذو 3 راما ىفاهلا ىنثدسما قهمقن وكام نان اذه 0 - 0 7

 2 3 ١ ء 0 رك 1 2 ٍِ 7 و همم اتادناىعأ
 هب كف عفرلاامأو لو الاءااكللا ىلعفبصنلاامأ كيو ا ديرو نرد ٌكانأالاىل نمو ورعو دقواهربخىنألن 1 0
 : .٠ . و - . . هن 2 ل

 ظ ليلتاو سنو لوقاذهو ىصنلا قدررتام ضةنمال نعملااذهن اليل ور عولاك || ترمسفام لب :مرسف
 ا 1 50 : 0 5 03 1 م 01 ّ 5 ١

 نمورعىعفرلازوهمالو اررعالا ديزالا انةامكلوقذلذو جب ىاتملاةينتباءاذه وب || تم تناسب || يبأري سغ
 - 0-2 مالك اكرتسعم

 ١ 7 2 4 6 2 6-0 - هع ا:

 ئثنم لوالا حر نآديرتال كن كلذو قئتسملانم الددنوكيآل ىيئتسملا نأ ل س.ق
 هأ كن ومد سس

 ه هاش

 ديزنوكيو و رمل نانال العصف و رعالا 78 انزال !ىنانأامتلق اق تشناو رخ الاه فل-خدت قاريسسد

 ارد الات ءؤرو 1 الاثدصنتئش نا رام اء اذ ىف تنأف وراناع تستناثرع نفاماصتنم

1 

 حو رنب نب رع قد نم وهو فانمدمع ني ةريبه هعماو عون ريلا ةييكلا تاملا قدشتأ رد

 ا 37 اعيضمالا ىصعلل مأالو د

 ١ ةفرعل وكم لاخلا لبس أن“ ال ف عض هءفو رك نملاح وهو الا نملاخل ا ىلع - عسيمطم برصت 4 ءقدهاش لا

عضوا عقدفواطيضما رمال ارقتل وعام ةتسالا لءهمصن نوك«نازوح و ١
 ا 0 0١ 0 اولا عتوصتغصلا 

 د ىوللا عطقنعىرمأ م كد أ د تيبلا

 عطا وىولب ثمح لمرلا ٌقرتسم ى يول ١



 م6

 ىلام كلوةكراصفارش َتمَّدِدِق دخن مالديارش اعف شالا دس ارعألا ىلا ٠ ١
 1 ٍ 1 3 9 3 0 ١

 ليادلاو رشبالا د لام تاقثلن اك فريشنآلادسأ اًرعالا ىلامتاقاذاكن "الدحة اريشالا || ٠

 (ليوط) (تدكداوهو) رعاشلالوقشلا ىلع |
 ردان كررغةنناالاَك امو« هريسغ بال هلئاالا كاف '

 ( طيس) (ىنادٌعلاردبنبةراح وهو) هلوقاَمأو اديزآلاةلزنم ًلرَعف
 اما 0

 داسحأ را 0 2 ثدح نمناك ام ىلءاريصب عك ان

 يح رش سا آٌتاَنقمآلا
#2 

 ىداغ ركساروأ ئارل حار 5

 ضنك اذىلعو سانا تامقءالاداستل ماتم ىد تن لممثل زان وهربت اف

 (طيص) قدزرغالاءفرّتدنلا اذهسانلا ْ 1

 ناو ص رادآلاة فيلا اد 5 ةدحاو ريغرادةنب دلانام :

 ىلأ نا لوةوهو امهدحأبصابتأن م 0 نكيوكءانثتسا هلعج نمو لدم ةزنج ةفصريعاولعج 1 ا

 ناك هللادعوأالا ديزالا ىنانأام تلقولو ٌةفصالا لم ةلزغم نوكوآل هنافدم زالاامأو قا

 ديزاد سي ًاركاوةك هو الدر نكي وادب زها د_بءونأ ناك اذا

5-5 

 تدءمكلا ىثتسا اةشثث تان فدشنأو وع

 0 اد تال خب هريغسرالهتباالا لاف

 ىعبصن كريغو صان نمد هتاف كرش ال ار ضان كلمو ردقتلاو رغوالا قئتسللار ركل قلقا
 ىادغلاردب نةئراك بامل دشن ا وج مدة.اللدمل ان“ ال بصنإلاامزلام دقاميفءانؤتسالا

 ةاليش ارفانم وس لست د سسك املا
 ىدانركاا وأ حار ارك + اهجح يشف سافنأ تانقبالا [

 اهدصقم وام ءواخ الا «عضو ف ل ثم ةلزتماربغ لراه دالحأ رمغ هلوقن ماهدعاموالا لدي هيقدهاشلا :

 ريغىور وامس اتامقيالاان دالحأر يغو هدام قس ردقتلاوالا ىلع اههدقتلامصنيق ِء اةةعسالا ىبعم ١

 انةول> ىفاهددرتاهحر شه ىنعمو مهب راخ ىف هل دة ءنمدحأ ناكوةقراز ال اهتبر اخف اذه لاا اودا أ

 قدز رفلا ب املا فد شن ا وج برحل ا ىفةدشل | نم همف مهام توم ىلع مهف ارش دي ر

 اناومرادالاةفيلختاراد + .ةدحاو ريغرادةنبداانام

 ةفيل1 ارادىهو ةدحاو ريغ ىهرادةنب دملاام ىنعملاوالادعبام عقر كإذاةاهلاةعنر ادلا ىلعرمغ ءارحا هيقدهاشلا

 ىلع اهمضزاع ةدحاوالا هلزيع ءانثتساةدح اوريغ)_ه>ولو كلو كان ادنملدبالا هعاموناومرادالا

 : مك كنالق ءانيتسا دعب ءانثتساهنال الادعبام سن لدماا ليعتمؤراذاو لديلاىلعاهدفروءانكتسالا

 رادورود ىلعتإضفمىهىأاتعنرمغتناك اذا: دحاورهغىنه و بابلا ىف هنن ام ىلع مل الاي صئواههدحأ

 د 2 - 01 ع ل - 1 0 1 ٍ

 تاقكنأك د_-ًااريشالا ار_عالاىنانأاملوقتو لوألا تعزرو رش الاتدصتتئشتاو ||

 الا ارعالاىناتتأام

 وأ لاق (دحأاريش

 ناءةسملانامسالا ديعس

 ام-مارعافاةخ1 ناو

 ىن-عمىف ناكر تشمادهف

 امهدحأ عفراغ اوءانثتسالا

 ه.حوأم ىلع هرج الا بصق و

 0 طدفالا حا

 ديالف ارعالا ديزالاىنانأ

 نال نيم«الادحأ عفر نم

 هوم ل-ءافال قنلا ل عفلا

 عوفرلانألورععفر زي

 غرفاذا عفر نأامإالا دعب

 نمالدب لعع وأ لعغلاهل

 لديامتو هل. ىذللا ع وفرملا
 اعمجنا.ةثةسم امهنأ ىلع

 هنم ىتثدسملا ترخأول كنأ

 كل اوقك اممتدصن امهتمدق و

 ارمشالا ار_عالا ىلام

 قاراس هأ نأ

 راصتخا

2 



 (مسا/ 6
 دل .٠ 2 2 ١ ٠ 4 8 « وه. د 8 9 «٠ 8 00 ٠ ه . هه

 دارأا ادهن الار -عادبزتدارل وقت ناروك ام نامسنلا و طاغلا ىلعدي زرعت وكب نأزوكدقو

 (خحد) هلوق حشو وانجب ندا ارأاذاهلئاد.ءوبأالا ديزألا ىانأ امن و راد: قسفار ارع
 87 ساد ات

 هل-هرالاو همسرالا 5 لَعالاَتَن مكللام

 تلات < مرش ديزالادح أ, ترص اهكاوقّتاذو ماا دعا دتبم وكي امباباذه ب
0 0 : 2 1 1 7 

 لاقولو هبت رص نم ع..جبنماري_ثادن ز لعجتلالإ تلخدأكنأالا 00

 د ا ل ا ا ا م ل ل 0
 ترام لاقاسغاقدي اد ر نهري مش لإ رح |س ا دى دقنوكي نزال م-ممريخد رساند ابر صسح |

 اذك ٠ نلعف لهتلاو برعلا لوق كلذ لّمو ادي زلضفيدحأب كار ا

 د اذكواذك لعفةلزنعاذكو واذك ٌنءفأ نأ ةاذكواذك ل عفان أ كلذزحآلإاذكو

 نأالا لعفأالدت اومهلوقامأو اذكو اذك لعفأن أذل -نكل اولاق هن اك هك لح

 ١ ا 1 لاو, 0 1لاكذ كي ”اكوأ |لع-فت ع ىعلاو بصن عطوم ف لع فت نازح 2

5 
 م و

9 

 و دوو ه-

 ىردكى ور صال نعم هيفن وكف نكس وهيلا فاضملاى وادي اريغتألعا ف ريغ با 0 2

 د ة لخدنامتاحراشوهريغ هنمي رغامفالخ ادنوكىذلا مسا اوهوالإ د_هبذلا مسال |

 ١ : . ع 8 0 ا ل لا 1 0 . 500
 | 1 كا 0000 تل درست موقلا فانا يعدم جرخلمل هلوخدام و هريغ

 ا 0 ديزي فات اق هريعمدف لدا م هحورعاأ او الإدعبىذلا مسالا هزم ءراصفالإ نعم

لقتال هسفج عضو ل | تعم هيف سيل ل نم ولا
 عرج قرب وربي ا

ديرت ادي موفلا ان ألوقتنأزاحولو لإ ىنعمه فو هستلزتعمساهن لالا دسعيىذلا مس 5 0 5 الا
 1 1 

 دعب ادت ىذل مسالا لزج ربع ن وكن تأزودغالو ايصنالا ناك انلالإركذّنالو ءاننتسالا

 نوكبعضوملكف ق ءانثتسالا ىنهمهسيفاوادأامناو أ ًادتممالإ | ىهمديق ةاول ع ل ممخأ كلذوألا

 بابا! قد شن ا ودهمتاهمحر مكمل نيناومدارأو رركتومل و" الارادلا نييدتةقيلملا

 00 هليرالاودمسرالا + هلعالا كذش نمكلام ْ

 ل ردك هللا دمعون أن اك اذ اهنا دمع والادب : زال اىنءاحامكاوةدح ىلعرخ الالوالا نيت هبقدهاشلا

 لمعلا نمل د, ربسل ا نمذاب ىضامهولءرلاو بسرلكلذكو ةدكسق مالاو هلنييدتو دب زنملدب هتلاديعوأو

 "ىعفتنمالى أف اوطلا فىىسلالمرلابو. :و ,رلاوافصلا نيد ىسلا مسرلا.دارأوةرركم:دك مالاو هلنيستو

 اذهالاىرغ ههتوفأ ىدنع ل عالق



 (مابه)

 هنأ هنأ رشا و 1 عا ولن أى :رئالأ ءانثتسالا نميز 1 ولم عار اراعهسف |

2-7 5 
 ديز الاى نان امهلوق نمّئزحت | _

 ٠ | لاقاك عضوللا : « اهدطاالو لام اءانسلف

 ورعالاودبزالا ات تاق 3 1 ا

 سدل لاق هن اك الإ سلورتع سل كاوفكلذو جب اًنافنمسا هيف ينتملاٌ ذككياباذه 2 0
 0 ا:عمسو نيام باشا ميئاقتكا او افك كلذاوفذح مهنكلو اذ غسلو كاذآلإ ١ َّ ظ

 هل سدص من مم 5و

 مص 582 _-

 ةغاماالوق :رعشلاو مكلذ | ش (رفاو)

 5-05 هدد وعءو سو /

 ند رتل مع دلع شق ب لاس نم 1

 هلوقاشب أك اذ لثمو شيف ىلا نمسا انى ّ (زجد)
1 0 ِ- 

 مسمو ب سحق امهلصفب *« متدت[اهمو_ةقامتاقو)

 ىناس كلا ةغباتللاةافكسا هيف ىثتس ا فذعام ءااذه هتح رمال 2 1

 ندد اب 6 ع 5 شدقأ ىن لاه نم كن 1 : 0

 نمىح شق ا اوس ولامتءاءذه نملمح كن "اكردقتلاو هلعتسبتافرتلال ىلا ا 0

 اغاونثلاوهو كابلا دلع او دس و برص عمت عاوز نم معلاقيورافن مهلبافنملا |

 هلثمفبامل!فدشنأو *© ةرازفنموهو نصح نةةدبعنحفصو . 1 1

 مسموبس> قاها ضب 3 مثيل اهموققامت لقول ل .: 1 ا , ١

 ءان فا "الا تيلقن اف لعفت ءانرسسلك ب نم ةخل ىلع مئأتءانم كو

 : ىلات ًااملادوإو ءانتئسالا ٠ ضرمق يتب انا ركيارعس ا ا

 هن" اهسمانفتسسالا نما رص ناجل لم ةئنما نيو طر 1
 | ذهفد زري غوهىذلا ىانأاملاق

 | دوييمتاسيىنووليطا معز م دع دسام عال قسوم وع ترامب ده و[
 ظ 1 ىلع هدامف انعم فوديزألا عضوم فدي زري غن كلذو ا ولاو ا : زرع كا ْ

 ((رئاو)
 ْ تاقاذا كن كلذ ىل_ءل.ادلاو عضوملا ىلع اج ءانع.ك انعم ناكوُدي زآلا عضومف ناك ف 0

 ْ اههئمامدد راعاوانكو اذك لا نباح تااس اعلي مسيبقوولبرعلا شعب 0 :

 || لثمو هتوم لبق ينسوا بانكلا ل هأنمنإو و ل لشو تامدساوأ

 ا لامعلا ب اوزان تل اشفي دلوقتي يداوي سال اى ل ا ١

 هناىرت الأ هلوق)

 ريسغ ىنان أ لاقوأ

 ناهيوييسنب (حلاورم
 ءاتثتسالا نم 'ىزخاربغ
 ءاننتسالا نكت ناو

 ىف اميءانئثتسالا ىوقيل

 همف تاع ىذلا عضوملا

 ىنان |كلوق كلذو الا هلزمع ْ 6 عيت الفورسءالاو دب دير قل ًأاملوقتكنأىرتالأّدزآلا تلقدق كن“ اكفديز ريغ 5 ظ

 ىنان أل عافريسغو ورعربغ

 كن لالا عع نوكنالو

 د_ةوورعالاىنانأ لوقتال |

 نال ءانثداسالا نع ىعأ

 كاتأامارعنأ هءمهغي ىذلا
 نايثالا نعور-© حب رت

 دقو ءامثمسالاب هح و ع

 ظفللا ةقمقح ىف مقتل

 هلوقن الءان ا ورعنوكي نأ

 اظغلل ارهاظورعربغ ىئانأ
 ق سلو هانأورعرب غن أ ا

 نامتال ئنورعربغنانتا

 ودعت لافولاك ورع ا

 رمال
 هنأبملاديزنأ ىلع

 قاريسس هأ



 موب

 0 مهلوقو اذكواذكن اكل نوديرباهناوانههادم زتأولاولاقاك اذهاوفذخ دح أ اهموقىفامدد رر

 ١ : 2 5 20106 17 م 9
 "1 لثمو ىنعناعدطاخلا لعبءانعتسا و افمفعك فدح كلد لكف دد ا||ءعه سلىأد_-أ سل
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 (ليوط) اا دانا ما ارضا الا دحبلا
 2مصدو < م >ٍ 70 1 4

 حدك أش علا ى تأ ىرخأوتومأ *« اه .مكنانرانالإ ر هدلاامو

 سمأ ل هفذلادبرب سم ىذلا اذهريغ سل مهلوقلثمو ىرخأو توما رانامهقدي رانا

 # ىّلاوامنآلا وامل ادعب د (جامعااوهو) هلوقو

 مسالا ماق فذ نمّدشأب مهمالك ىفهملافاضملا ف ذح سلف كلذ ل كف هلوق)

 0 1 : 0 8 2 دزص 9 ودص 5 ا 7 0 ا

 | ارامذإاهمقناف ءانئئسالا ىعمامومقو انءاحاذأق 5 اههشأام و سلو ْن اوك ال تان اذو 3 (حلااةمفح فدع

 0 لا ةاررشالا 0 : ةقدخلا دعوا لاق
 |١ كلذو ًادتممنوك نأالإكم ملا يعم عقبال هناك ءاننيسالا جعمامرمؤ عقواذه 3

 ا 2 0. و 0 000- ى و هد 1 1 2-3 م5 عدو ىلع ريغوالا 1 هولعتسا ىذلا

 لاك نيحهن اك اًديزنوكمالدح أ ىلا: امواديزنوكالوأواددز سل موقلاىانأامكلوق || تناك اذا لمتس امنا

 | ديزمهضع لاكن اك ىحديزّين الا ضع نأدَلَخ ف مقود_قءدنع ٌنطاخلاراصوت أ || تاكولو سدلد عب ريغوالا
 ا ل لاا ا وعل رد و طافلأ نماهربغسدل ناكم
 ا لوقتالف ذل از لدخلا 1 هذهف نيح تال ىف راهطالا كرتاك ءانعمسا نضعل راهطإ لرتو ادب زموهضعت سا لاق هن امك ا

  2 7و 4 5 2 52-0 :1 : ١

 ا ةفصنوكردقو امدورحأ 5 امهرح اقءانئتسالا امهيف عقو ادد ىلعو ءانثتسالا لاح قامهلاح الا نكيملالا سدالدد

 ١ 1 كرا 7 1 1 با 21 1 2-5 5 1
 7 || تاع اذا اديزنوكيال لج ريان اموادب َر سلد_> ىلا امك اوقكلدو لاقلال وةوهو 0 نكي الو

 ْ 1 قاراخ مم كا

 1 1 كاذ لك ئه ومن لوعت ال ناك اذا ”لاذلوت الر 1ع ًاامءالوق هو سدل

 ١ اا سان تاامو ةنالف كوك نال[ سا نست أم لوشن مهشس نأ معنا ىلع كاد و

 لبقمن. البال !فدشنأو *
 "عد ا د ىغت اىرخأو تومأ *  امهنفنانرانالارهدااامو

  دلقعتلا ف لوقلاكهبخلوقل اواي ؟بوم ان امهنفردعتلاو ل > هيفدهاشلا

 جاها تابلافدشنأو د قزرلابلطىفدهحأو ىسأحدنك أ اىعمو

 5 ىلاوايتلا اوال ادد د

 0 1 دأب تدر سفن : أ ملعاذ اج :كعلو هب ومدسر دقت اذه دارااع عماسلا ماعاار اراصتخاىت 0 ةا[صفذح هيفدهاشل

 ] 6 00077 0 00 0 ا ساوكانس

 0 اا 0

 دب لمان الاامتمرفصتةمهم ود 7

 تكيلهوةيواهت طقس تدرتىعموةءينش ىهاودجامملافصوا.غاوت وما ىنعب



 (؟الا/) ظ

 مهارتالأ ر ركز ءرامنإهبفنّدفص ءىكالىذا نال اوي دن صوواعجت ولف ةئالذ ||

 ادعامأو 58 ذمض عملا نال نوصعب سدادنرب ةنالف سلو ةنالف نوك التت انوش || ا :

 د أ ىنانأامكلوقكلذو نوكأ سدأ ىف ناك اكرامذ هيف نكلو ةفصنانوكمالفال نو 0:

 ضيا ادعوالَح نال ! اديزمهضعب رواج تاق كنك 10 افاتآو اًَسْراَلَخ | 1

 قانا لوقتو عضولا اذهىفلمعتْالناكنإو هيْدثمُدَرواَمتركْذ وكلو هناا ||

 ٌرواحام انأ لاق هنأ اك هل ًةلصادتواَلَحَو ُمساانهاَنع أدب زال خام وتأواد زادعامموقلا ١ ظ

 َتلّعماذا لاق هن اكو ادب ز مهْضعب رواجاماهيف مهاملاق هناك اديزا دعاما ويف ىهامو اديزموصَسب | ١

 هانعم قوهامردصع هّدلْمم اس زن واجي قون َتاقلوص ومر غاسم» هتلعخادعاموالخام ْ 3 ظ

 عف راقد زنوك نأالإىلوت أت افاذاو ءانئتسالاف عتبالَر واجَنأالإ ىضللا ١

 توك ءانئتنالا ىسعم اهنق سلوا هلضخوكيال مهمالك فد ريثكوهو غلانذتح || ٠

 اهفري ءاثوكي نأ ىلع لملدلاو ديزكمتأينأألإ 2 وأ الت اقع اك تم مسا عضوم ف 5

 لح وزع لوق عف رلالثمو نيه يهب الالام سما تا نانتم الا ةيتسانيسلا ظ

 عفرلاو نوكبال ىف يصنلا هحو نعي صل مواضع و مكسنم ا يااا ١ ا ؤ

 للم ر 5 العساف نوكتالو مسااَمَن ال بصنلا الإ ه سف سيال امش ا
 ىانأاّمأو امذلك نكي م اًديز اًساحام ىنوأ تاقول كثأ ىرتالأ تلعفام لعفأ كلوق ىف ا 95 د2

 ىلإ ةككاسر ىلا أامو كتاكم موقلا فان ًاكاوقك اذهنأ ل_لفتامءزف اوس موقلا ْ ١

 هانثتسالا عم كاوس ||

 هللاءاشن كلذ نيبنسو » نينو باسر تامالع عربا اذهإو | :

 اونعم_تامسمن ل اياز ف لوقت نأز وجال تاع ف ىتلا ءنلاعضوم انآ قلو نَكلا || 1

 طاش مضلااَمَأو نحل عفلوفنالا تلعن ىلا عسضوسا», انآنع ءانثلاب | َ

 اعيج تطاخناو 5 انسي ذاعن نيسد را تءطاخنإو ع اناوناكناا ََ

 هسفن نع ثدح اذا عوفرالا رمل نأرعا * 14 نع :معوفرملاَنيرهشملا تامالعباباذه جا
0 

 نيرخآن عوةهسقن * قع كان نإر نع لارا انعو هسفن نعش د نإ دانآهتمالعتاف ||

 ١ جو67 2970 13 جود بجتوحا حسد سطس 7 150/77

 لوا يوبص - هر 3 ع (
 1 0 ل لش شقا كل اللتان ىلا! قل 6 نذل سيح عدل كف كمل كا ت7

 ' كن اك هلودق)
 مهضعن زواح تاق

 ناس ليها(
 الوادعي ىثتسا مزواح

 ىعملا ف ىلحأو نيد أ زواجو
 د_ةنيطفالانأ باوخلاف

 صخخم مث ىنءمىف ناعمشت
 هاراشبال عضوع امهدحأ
 ىأ) رعلاك رخ الاهف

 (تشابىأ) رملاو (مضلاب
 2 وتفملا صنم ءاقملا ف

 ركاظت هلو ندهعلا

 هأ يس ْ

 ىاريسسلا نم



 تديلا اذهلبقح اان اكف هلوق

 «يةرسحب نول الطأ نعتد بصف
 ناينملا ىذدقءلاك ةناريسع

 ماهر وداط ىدنيل اةنيفسك
 ناهرو ةحودس *دمفمااقس

 يي يويورورتوو تت خل تت ل يل و ل ب ل ل ا 222222 222222 22 ا يي 2 2 1222 2 222 175222 1 22 4735------------

 8 ا تل ف ع هدو 5 :
 0 يلو تاعقؤقىلا 00 | ععن الهنأ لعاو 00 متن متمالسعف

0 11111111111111 

 ئ (؟"ا/4)

 م8933 <

 لسانا معَتف تام عضومف مد عقبالو امن َل_هقلوةتالكن أىزتال اَملَعَفف

 و ٌنلعَف ف ىتااّن عضوم ىف هنأ عفدالو تأعَقفءانلاعضومفتنأ عقبالوز 1 م 3

 نإو ىههّتمال فائرومناك نإو وههتمالعف هنعث كفار مظملاّمأو زعم نشثأَلَعَف

 عبدا ناك نإ و م ةمممالعت عج نع تن دح نإ و اقاوتمرا دفنت ادع تلد

 رع لوهلةتاقو لعفىفئذلار ضملا عضوم ىف ذود عقبالو نه هسقمالعف لوم عسب

 ىىلاا فل الاوان يصف ىللافا'الا عضوم امه نوك,نأزودالو ةذ_هنوكينأألا

 اوورمص ىف ىناو اولا عضوم فمش عقيالو زج لامه بمضي أ امه َبرمَتلقو نابرمد

 عفت ال ى ىهكاذكو لا وسر توب: ىنونلا عمت دا اواولا الو

 ظ نه عقبالو يدا ىذا ارامذالاةلزن زع رامذالا كلذ ال تلعقىفىذاارامذالا َعضوم

 || قكانرعرلاك ةفصنوك» نأاّلإ زجل ىه تاعك تلقوا نلعب و اعف تلا نونلا عضوم يف
 اا هى هو و ا ود ء

 | مهوامو ى مو وهو نانأو مت واسمنأو نو تنأوأ انأو رك ل ير مر ترا ركاذملا

 ٌةمال_ءالئذلارمشملاعضومىفالو انرك ذام تامال-علا نميثعضوم اهتم وم عقبال نحو

 كلذ اوطقسأف اذهب اونغتسا مه الدل

 # هعقوم عشبلاذا لعفل |فرمضنامعق 1 عقمالىذلارامخالا ةمالع م ولامعتسا با اذه ب

 "|| ىذلارامذالا ىلعالو انههءاتلا ىلءردقتال كنآلبقنم وهَنأوَتنأ فيك م-هلوق الذ ند
 ةرزؤيم .

 ١ 1 أ متلعف ىف ىلا مسملاو“ انلا ىلعا:ههرد الث 0 نوبهاذمتنأ و نة كلذ لثمو لقى

رد ل السلا ًاوهتلاد.عءا اذكر تلعف ىف ىتلا ءاثلا بعلو ”الافردقتال
 . اا ءاحإ ىلع 

انوهمملعَف ف ىلا مي ماو ءانتلا ىلعر دقتال كن آل متنا هيفلوقتو لعفلافنوكت ىلا
 1 مهاهيفو 

 ١ ||| تنافٌتيبل ام كلذلثمو ل -هفىفىذلاراسمذالا ىلعانهرد ةثالث ال ةلزنملا كلاماق

 0 1 كلذكو نيسِيهاذج :ًاوانك كلذكو انر كذا“ ىس ىلع امهر د7 "الك ال وهفلقفاعلاامأو

 ١ 00 ا ال انوهوه عقوف هلا َنتوأووخ هلا اك لحورعهللالاكو وغرذلا

 رفاد) ْ ءاشلالاقو لعقىفىذلا

 نا اراءاش نيدخلا عفسأوُأ 5 اهلالكس غدعب ىهامن كف

 عر عيالك راشالا مما. !بااذ ههتح ربا قدشتأ او داع
 6 نا قرع

 الرإ ةاش ندنللا عقسنأ 1 0 : ىهاوخ كف ديال هعقوم

 لوعتو



 هل كالا ] هس
 6 برك يقوي ورعلا 0 ْ

 انأآلِإ سرافلارطقام « !متاراجو ىتلَس تلد
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 ناذامت:ًأاهواذتن ا ادوُكَئاو ٌاءهاه وك اذامهاهو لا ذو هءاهوءال 7 نكاهو اذان اهكلذكو

 ىلعردةتالثلان الانوهه فور اهذهت ا متساعاو كئاوأ نهادوءالو أ نتنأاهو ءالوأ متتااهو |[ ٠

 اهنأل ملا معزو لعق ف ىذلاراسمذالا ىلعالو لءفلا ىف ةمالعن وكت ىتلا فورا نمئث

 اًدواَهْنِ تن اواعح مهنكلو َتنأاذهاولوقي نأ اودارأامناو اًدُهتاقاذا اذ عمىتلا ىهاسشه 3

 برعلاَنأب اظن اوهأم-عزو امميباتأ تراصوااومك_ةفانأاذهواذهانأا راو ةيتآاودارأو

 (ليوط)  رعاش !!لوقاذهىفلء ا! !لاواملممو آاذهواذهانآ واو ةيمهيقوثوللا

 ايل اذواهاهل انه.-هاٌّكاقف هع انئب نيفصن لام انمسّتق نو

 اًدهوهامعا اذهتلااهىإكلذ ]مَن معز و اًدواه نيب , واولاريصفلا ده لوقب تأ دارأ هن 7

 هلوفاذه ىلع كاد اذه ىفاهتل ارثع هيمنعلا ن اوكد اهنكلاو ه م ريغاَذَتنأاَكفاهدوكتد دقو

 م١ هوو

 دعت امههاهد_عت ا !”هتاقاذاالو أت وكت ىتلا ى هانههاهتناكولف هاون ورع رع

 اذك لوق:تنأ اذهل اوق:برعلا نأ ب اطانا أل |وتأ قيد: اضرب سنوبانئدحو مم

 و اهناذه ريغ سبل هنأ هلت اديك اك هتفنهفرعي نأ تنأ اذه كوه اذكو

 مدقتتنشنإ و ع اذكواذك لئاقلارمضاخاو تن ادي هن اكمهش تادارآ

 24 ووخ- 5ووع ووو

 م كي نو المنا ىلاعت لاق بابل اذهفاك 5 :

 فعءضو لعفلاَّْوةل لعفلا ىف نتا ا اكت ناك ذا ىهراهظا فدهاشلا ْ 7

 0 القو اهريسل وأ واهطاشن ل !اح فاه سفن امم لذلكل اددن مشق هقان' فصو »4 قفركلا 1

 نخل اب رس رد الا عفس" الاو هدعبئدلاتةواهتدشو اهقلخلا ىفاهم ةقانلا هشاهرك ذةنبفس |
 اضب أن ارالاو مءالنارالاوانرأ نرأ هلعفو طا شنل انارالاوةرقبلا ىلعو هيلع عقتةاشل اواي شحوار مهدارأو |[

 1 تركى د١جمن ورمجأ بالا فدشنأو * ىر تان |

 | الا سرافلارطقام * ابعت اراح وىلس تليعدق : ْ

 د>ًاى ع هعرصرطق ىعمول+فلا, لص: اريمذل !ىلعردقيل ثيحالادعب هلاصفناو ا:ًاراهظافدهاشلا

 ديملل باملا قدش زآو * بناحل ارتقلاو رطقل او هيدناح دحأ ىلع ىأ هب رطق

 . ايلاذواهاهل اذهمهل ت تلمعف + انئدب نيغصن لاما انمتف1ن و '

 لاخلا ىلع نيفصت بصن د ردقتل اواذن اهاولاوأع ىلاذهو ردقتلاووا اولا اذواه نيب ا 1

 0 ةعوقتانةفصناهفلخ ىر # ةمرلاىذلوقىفلاملا نمد وسسهز اح املةعح اذهىفو 1 7

 ِ مدقتاك هزاوحلاطبافدرملا لعجاحت>او |[

 كل ذكو هلوف)

 ن اهو اذ انأاه

 امنا دمعسولأ لاق (لا

 ' اذا اذانأ اه لئاقلا لوقد
 رضاحأ ردم لحرباط

 يولاطملا لاف تاق ءأوخ
 كلدنع رضاملاىأاذانأ اه

 لوقلاداو ج عقبامنا وانأ

 سح الان موقي نمنيأ ل ئاقلا

 وأ اذانارخ الاد لو_ةءف

 عضوملا فانأىأاذتنأاه

 ع هاف نعل ىذلا

 كلذ ىف تا وأ تدل
 ناسنالا أدتاولو عضوملا

 لاقت هحولا اذهريغىلع

 نديرانأ اذهوتنأ اذه

 الا نك هاف عل

 هسف:ىلاهلراشأ اذاهنال

 ةدئافال تدان” هنعر ايخالأف

 هنأ هلعل امناكن الهيف

 ديزام تلقولو هريسغ سل

 الاول داك ديد
 ف هدد 4

 راصتةخاب هأ



 ' | امال َنبوصنمل نير كسلا ةءالعت العا « يَنروصنلا ني رمضلا ةسمالعباباذ هو
 - || نكمارؤهلا نكو مكي أرى ىتلامكو كن ارىف ىتلا6و كرا رىف ىلا فاكلا ىلعرد#ن

 3 | ىلا ٌنهوم-مأ ار ىلا مهمتي أر ىف ىتلاام هواهم أر ىف ىتااءاهل و ه-,بأر فلا ءاهلاو

 "|| مئومف فور هذه نمْئنىلعَترد_هناف انا رىفىلاانو ىّنب اف ىو نأ

 ظ نع عفرلا ف اهتاوخأو ءاشلاباو د غتسا كان نعاهباوغتسام#م ال عضوملاّكاذ العقول

 !تاوحأوشت أ

 5 ْ نمار لا مهلوق كلذ نخ جبانرك ذىتاافورخلا مقاو معقتلاذانإ مهلامعتسا باراذ- ها

 1 لحو عهتالاقو فاكلا ىلعر د_ةثال كن أ لبق نمانه» كا !تلمعتسااهمناف نع اا

 ا 1 كان وة لوقتو انههمك ىلعر دقتال كن لمق نم نيملاَلَصف وا ىده ىلع 0 انا وأانإو
 و 2 تت ص ودرع

 ع ولف: هانإالإتوعدت ن ملص لح و تعارف وأو فاكلا لعر دقت 0 ال ناةلطنم

 .( طيس) رعاشلالافو ءانإ لقتل هس أر ىف ىتااءاهلا ىلع تردق

 . 55 وبرحابأ ربها #* مهلكسانلا بويعن 0

 5 رخ الالاقو اند ا رىف ىتااات ىبعر دق, الهن ال

 ع ةدسقمىن فو 3 ٠ ىدعىلء ُتيشخامكلرما

 راح كانإ وأم ولا قوس 5 ىدع ىلع تا

 ل لا الر فاكبلا لعرد لدن *ال موقلا امر ىوربو

 اءامهلامعتساب ا فدشنأو 3

 انابإ و برحانأ ىعرب هلل د مهلكساثلابويعنمأ رام

 ليلخناو هيوبدسدنءابإ ولءفلان ل صتملااريمضلا ىلعر دق. ثيح ل صفتم يمض هوانا نا مها امعتسا قدها ثلا

  ليلخلا اءاكحام كلذ ىلع لدي وص صتلا بئاخلاو بطاخخلاو ماكنا رام نمددعبامىلا فاضم مهم مسا
 || امهلوقوهلاي- لعاد>اوامستامالءلاهذه نما ملصتاام عما هلع حا مهريغو باوشلااباوداناق مسهاوق نم

 هلم ىفتابلا فدشنأو *« تبرعل امالك نمدهاشا ىوأ

 رامحلاةديقمىن فويس “+ ىدءىلعتدشخام يل

 ناخب ٌكااوأموقلا فو.س « ىدعملعتيشخ كلو

 3 ال رو رعت هنأ رعفامونانم 5 لعفلا, ل ص:ملاريمذلاا ىلعردقي مذا كانا هنامتاىفدهاشلا

 " [|| . اهفطعولو هيلع تيشخو ردقتلاو فويسلا ىلع كانا فطعو مهمفو مهحدم مما. ءأ,اموقدارأ موقلا
 : لصف الري اريمضن الر ورح لاريهضلا عم فويسلا داعأف كفويسوأ لاقل موقل ىلع
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 تإتلقنإو :تلاقز ا ةاهلا 0 ل نع ل 5520

 َنإِبانقءاسيدقو كلذهح ونتبدقو هّسعلل او: ىح عبقو فني تصنف تقل مهلْضفأ

 تلقناف كانا صن متبع لوو انهه ءاهلاو فاكلا ميقل لا[ تلمعتساو اه

 دق هرعلاف مكب سطو هب رض ن مولر ضن متبع لوقتاهنا + أوان هه فاكلا عفتدقو ل

 تكساك اهعقاومانإ عقتالىتلارامضالا تامالعمكسستملو ريثكلابسدلو اذهب ملكت

 ديعبلاب تأدينإَكيه .رص نمالو ملكدملا لبق ديّتأ دنإ نك ص نم تحليل ْ لعفلا ف 7

 تر تراص عضوملا اح را :ءاذهمقالف بي رقلال بق ظ

 كلدلهمُو فورحلاهذه نم يسهم ف عقد ال ىذلا عضوملا ىف اهتلزغعٌكلذل عضوملا اذ_هىيهدنع

 َكاكالو ىن-سآو ىناك ل وقتالانوه فورملا ءذهمكستست لو نإ لقلك نال هاَنإَناك

 ىلعرد ةنالك نال ءانإنوكمالو كان .! سبل فون لوقت و كانإع رص فاهتلزختجانههانإ تا

 رعاشلالاق عضوملا اذهىف٠ ءاهلاو فاكلا نمالديانإ تراصفانه ءاهلاالو فاكلا

 ابي رعهسبفىرتال * 0

ّ - 

 اسقر ىَشْحلالو ل « انإو ىانِإ سل

 تنديز برش نمت علوقتو او سورعمبا تقسم 1
 زاخ الوعفم فاكلا هم العىذلارمشملا تاع و الوعفماديز َتلعحاذاوه كو رسم 1

 ىوقي ءاتلاٌانتماورامضالا اتمالعَتنو إن ال لوعفللايإ زاماك لعافلانههّتنأ ||
 ةناثلاوءادتملوالاّتنأف تناَت اكيد وفك رستلوتو انين

 ةعم رف نال هإهثمف باىلا قفادتشاو +

 ابزع هم.ىال + ربت ليلا انهت ش

 اسقر ىثحت الو ك + ااو ىلا سنل

 رايتخالا ناك .ةهنعربلا ن«ل صفت نيذتاو اهريخ عقوم هعوقولال صفنم سماد :ريمضلاتهنايتا قدهاشلا

 تببلافسدلو ملا لعسفلاةوقوقتإ ناو لعفاه الز ءاحسملب هلاصتاو هعقوم عقوا داريمتل | لصف

 رغو ىزيغاش زد لف ىزال لمد اك اهلبق مالا ف صولا عضوم ىفنوكينأ مهد حأ سو دقت ل متي

 9 ءرخعا ملكتم هيفاعرتال ى ان رص شع وهودحا | ىععبسي , رعو الاةلزمععءاتشتسان وكم نآرخ الاردعتلاو

 انلاح نع ررعد و

 اذه تمل هلوق)

 ناكاعا (حلاليللا

 كلذ ىف راتخالا

 للعل لصفتملا ريمخاا

 اهتاوحاوناك نأاهنه ثالث
 إد _ة.م ىلع تاخدلاعف ا

 هنعربخلا مسالا امأفريخو

 ةلزتع هن"ال لدن هريمش نأ

 ةرح-الاو لاعفال هذه لءاف
 لعفلا عمريصيو 4ةمزال
 هل هتش ريغل ودحاو را

 العفنوكي دةفريم ناامأو

 املف نك-ةمرعغافرطوةل دو

 زودال ءاسثالاءذه تناك
 الا نوكت الو اهرامذا

 رستخا ل عفلا نمل دفذم

 هرامضا نكع ىذا ارمختا ىف
 نوك, نأ ارمخأاذا

 نم رشا الام جاهنتم ىلع

 جو رثفلاق رامخالا

 رك دو لهقلا نع

 ةيقب ىناريسلا

 ءر تاع قلعلا

«2 



 ناكلذو هلوق)

 وألاق(خلا لسعلو

 بانلا اذه قامدمعس

 ىف برضا ةثالث ىلسع

 اهاوقأف لاصفنالاو لاصتالا

 نمال اهتاوخاو ناامهيف
 لعفلا ىرسخم نب رحأ

 ىفو رخالا َحفىف ىضاملا
 توبصتملا مسالاع ور

 ريشاو لوءفماب هما
 ل_ءافلاب همشملاع وفرملا

 اديزدب ور لو_ةتدورم

 امهدعبو ادبز كسورو

 لصفل ا ىفى وقأ هو ٌكملع

 ىكيلعو هكيلعزو

 ىاباراحامتاو ىأبا كءلعو

 فاك ىلا ةفاضالا,هن ال

 فاضملا ردصملا هشأدق

 ها بق ناسا ىذلا

 لد _ 2-ما

 راصتخاب هأ

 مم
 2و : 2 : 7
 01 00 0000000077 م 3 و 0 ىف تاق اك 0

 8 تئشناو .ف رعاك لاح لك 0 م كا وداوذلا
 00 35 -تنآتلعح كان !ت'آكتد_> وةكت دقو كابإ تنأ تنكفالعتماودقتاق 0 >5 3 0ع 2 / 1 1 ا ا ا كر 2

 ل اوقتنأتدرأ كنأ ىنءملاو قيراظلاَت نكد وف تلقاذا في رظلا ةلزنسم كاي َتاعجو

 || اهرر ر 2تنأَتن لوقو هتمءانعممل لها ٌلوق هلك اذ هو فرءاثتك 6 كددحو

 | دةلوقت3 للا اذهىلعو ديز سانلالاق هلوقت_- ىلعٌتكسَتو ّتنأل جراللوةناك

 | لوقتدق ؛ ك1 ةفاس تك تاء> تدشنإو اد_كواهتر رك اذاثنك تذكف : تبر

0 

 الا ا تاودأو تلوؤ ساد ذا كلذو 4 لعفلا ىر_ىرجامةرامثالا باراذ ه9
 || ىوقتالرمفلاف دواك اذو نولاعرامد الات * امالعف كلذ ه.شأامو لهو ءودي و رو

 ف 0و الو ديوروهك لوقت ءاهلا لعرد قتدقشلمال هاياورالو ابا كيلعلوقتتأ

 1 نيقانري-غنم كلل اوقب نم برعلا نم عممدنأ سنون ىنثدحو ىنىلعرد_ةكنال ىانإ

 ||| ىااواَص قنعانب_دعو دك كس ًةنغتسا عضولا اذىفانالو فل هعتستيالنممسبتمز

 و هنهيشنإو لعفب سلدن ال !متاوخ أوك لع ىفازرئاحانهه ناك م انإك لع تلقولو انام و

 3 ْ يق هنأ او 3 اعمال كاذ ف ة_ءراضم ىسهفلءفلا فتي وقاك انههثامال_هلاَوقَ

 انإ ىو سوه ىنااراشالاد_ِكدق كن ,ل بق نمءانإ موملا ٌتيأرو كانا هيف تدأر لوقت تأ

 ” || دعي رامذالا اذ هىلعاوردقاتلفموملا هب ًارىفىتلا ءاهلاوا مفك دي أرىف ىلا فاك كاذو

 0 زاملاذهزاجواو هانإو كات! نعاذ باونغّتسا كانا وماكتولاودارأام ىنعم ضف لو لعفلا

 1 |ولاودارأام ضفتيلو د ديز هيرو اهيفْكّنِإ اودج وان م-منكلو اااِضَنِإ و هاناديز برم 1

 ؤ 1 كال ٌثيارامو َتنأالإىلانامامأو اًنإَن ع هباونغتسا ءاّنإدن زترمضو كانإ انييفَثإ اولاق

 0 راسو ىنعلا باتا طقسولوالا < مالكلا ناك ا رسول هنأ لق: نما ذه ىلع لخديال هناف

 رخا قعم لع عر
0 | 

 ] (جب)  رعاشلا لوفكاذنم مالكلا فزو<الوأإن مرعشلا زو ع امبان اذه
00 
| 
ْ 



 مم

 5 سم“ 2

 جا انة

 ت1 ند ا دع وس ه8 م 20
 انا لل الل ك 2 صوصالاضعلاقو ||

 انا ضسأ ىف « لك مهمانلتق

 ص ور تامالعنكيالا تاوخأوتنأ نأ عا « دو ريلارامشا ةسالعباباذهؤ) |

 متنأودزب ترص تاقو كنا ىرتالا 3 رجم عوفرملانوكمالو عوفمم مات نآَنَأ لبق

 لبق نمرورجمر مضل ةمالءنوكت نأ ان! زوالو زع)تنأآلإ دحأ,ٌترمام تقولو زد

 هثامال-عرو 0 ارامضاَّنكلورورحملا عضوم فب 0 الفن روهنلل العين

 ىئى دعو ىكلو ةو ف كس فنى افضتنأ ل 1 !نهعقاوم عقت الىتاابوصتملاتامالعك
 مس -
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 نوملكتالممأ لبقن مءابلارمملا عمت دعأ كدالإ دحأ, تر صامو كودي تر رم لوقتو

 انههاهتاوخأ الو َتنالوانإ عقر ولو رمضملا عمراسملا | ازداعأ كاذافةدرفنماهت وأو فاكلان ََ

 رورملا عضوم ىف ناعتتال عوفر اون دوصنملاَنألبقنم ئ

 ىناثلا لوعفملانألعا يي لعافلا لدقاسيلا كن ذل قوعفلارامنا باذخ و َ

 اذإ ةتسؤلع نر كتدقو انف :ومانإ عقتال ىتاام العلا بايلا اذه رت اذاهٌمالعنوكتدق َ

 اذكهاذهف ٌكبناطعأو هناطغأ كاوةفاهعقومانإ عقتال ىلا ىئاثلا ةمالعامأف يرض |
 هسفن لبق بئاغلاب اديوأ ىك اطغألاقفدسفنل_بةبّطاسخلاب اديناف هسفننملكنملا اذا ||

 برعلاد:ءميقامناو هوساقن يبو هنلانكلو برعلا هنملكتال مبقو وف فوهاطعأ دقلاقف ||

 ىانإ كاطع أ لوقت نكلو لا ملا اذ_فيف ماكشملا ًادبتنأةيهارك 1

 لان اولاماك مهدئع اذه محق ذا عقوملا اذهون ةنانإ اولعحو برعلامالك اذهف. َىاْ ءاطعأو ا

 1 ”الادبمحابان نمزسشلا زويا * 1

 ا ل ا

 اذهو ةر وريض فاك ا فذ كابا كتغلب دارأ اج احزل |لاوو ةر ورمض فاكلا عضوم اة نعاس

 عقاىلاالاةرورسضقلان ءجرخ مفدوحومريغلا دك ٌقمديكوتلا كرودك و! فذحهن ”الئثبسيلردقتلا |

 هي ا او + نين نسئيل مانا هته سزال ل |

 انانا لقت 3 ىرق عون 17

 هريسف ة:ودتلع» تبل امدقت دقوائاةعن قلصت يملا عضومأن انا عضو ىلع ه 4 ا ا

 نكلو هلوق)
 رو رسجلارامضا

 تامزاعك امال

 وأ لاق ) ماب وصنملا

 مدقئدال رو رجلا دمعس

 هش لدفيالو لماع ىلع

 رخلا ن الئش هلماعزمب و

 ىلا مسا ةفاضاءنوكب اغا

 رح فرح لو_>د وأ مس

 مد-ةتزويعالو مسا ىلع

 فاضملا ىلع هيلا فاضملا
 فاضملا نيب ل _فااالو

 لحأ نموهماافاضملاو

 الصتمالا هريمذ نك كلذ

 نأ ضر عءناف هلماعب

 وأرورسم ا ىلع فطعي
 ءامتعسالا ف هئملدسب

 فكن طغلا فر ءدتفا
 رييضلا ءاناوسال افورحو

 16 :رحلل سلو لل صقتملا

 رايح نوكرالو لصفمم

 ريمضأا اوداعأف هل ماع عمالا

 ترص ٌكلوقك لماعلا عم

 ترسات امو 38 وددرب

 نفس كف هل ا

 كلا الا

 ١ راصتخاب هأ
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 ا.( اميل نتن اذا نالوعفلل ناكاذاف ثأر كالو تءأر ف مهلز لذا تءارئانإوتنأر

 اا ةمالعا ابئاغلا ةمالعن ا بئاغلا لق طاخضااتأدمفاشاغو طا ل_ءافلا لعف
 1 | 1 1 هام سم

 0 مكيلع ثتمعق لجو زعلاقو 2ك 0 هكسطءأاوقكاذو ايإاهعقوم عسقتالىت لا

 ِْ اغلا لبق ب طاخناب تأدياذا اذكهاذهف نوهراك هلم ًاءاعو هزات
 | بطاح ناك امعاو

 "|| ىلوأملكتملا ناك كف بئاغلا نم ماكتملا ىلا ٌثر_ةأبطاخلا نأ بف نمهيأ دب نادىلوأ

 || ىلا دس نايىوىئاغلا نم برق أ وهىذلا ٌتطاخلا ناك بطانخلا لبق هسفن دس نأ
 ١ بطاخل او يئاغلا لزم زوجعيال هنأو عقلا فو هذ ”لوهاطعأ تاقفبئاغلاب تأ دءناف بئئاغلا

 ظ | نا وحنلالوفذاَمأو كانا ءاطع ادق تاق بئاغلاب تأ اذا كنكل لو كر ابل

 ْ 0 | هعضومربغقمالكلا اوعضوف ب رعلا هنملكت ل ءوسافئدوداغاف قوشاطعأو ا ءاطعأدت

 1 دقد سفن هن ماذالح .رلا لوي نأ اذهلاق نم ىلع ل>ددو انسه ناكدي ماك دولا ذه سامقو

 نلوعفمّت رك ذناف اهعضومري غفىنّتع_ضواذايقدق سافل اَنأى رالا قيم

 || لسقنمّتأ دامس يأ كل عالوى ر_عوهو زاح هااطع ًاواهوشاطعأ تاقف سئ اءامهالك

 01| ءانإئاطعأ مهمالكىفرثك ”الاو مهمالك ف ريثكلاب سلاضبأ اذهو تتاغامهالك امسمحأ ||

 (ليوط) رعاشلالاف دقهنأ ىلع
 ا 2 ل

 اهءانمظعلا ع رقتاهامهمعصأ 23 همغصل بمطت ىسفن تلعح دقو

 سيلىفالو هانإناكىفالو كان رض 0 م اما اانهه.كمضسنلو

 ل ؤ | ذو ا كل للك اسحو هيتس ال هاا ىتنسحو هانكس لوقتو هانإ

 ١ ١ لاح ىبع امش جالا ىف نانوكمف هملع ىنملاو !دتمملا لع نالخ اغا تاك ةلزاعتدسع نأال

 نيلوهفملازامذ تا اذههتح رثسانىف كا

 1 كلا داءاماقل ب هيض در ط ىف تايسدتو
 11|[ رامضالاولملا فوكس ست مر دصملان"الاها امهمغضل مالكلا هحوذاكو اهامهمغضا هلوق قدهاشلا
 لوقيفنالحراهم هناصأةدشمفصورعاشلا اذهو مميضدس الل لبقهنموةضعلا ةمغضلاو لعفلاماكسعسا
 | لاقفةمخضلا فصو مئالثمةمغضلا برضواهم فاباصأ ى ل اةدشل ل_ثءامّتباصال بيط7 ىسفن تاءجدق
 ا | رعاش 0 0 اب ةعسلا ىلع اناناها لعمق[ مان مظنلاع رقد

 1 / هلمقوت مو كردمامهوهموق نم نالح رلاوىدسُأ الاطبقانسلذم

 امم ارش مالاظل !ىغان ىلعرسع #ا هنا ةقرفتل ا لدقاكتيقس

 0 ةهمالظ عمج مالطلاو

 اجد
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 دعي نأ وصنملاو ادمهاسلع رصتقنالاك امهدعب عقب ىذا مسالا ىلعرصنةثال نأ ى زالآ ' ١

 تاكو ٌتيسح زم ىلا فورط اكاذكو تاكو سنلدع»بوصنملاوعوفرل اة سس
 9 2 5 د 1 2 2 4 2 _-ٍ : / 6 1 3

 !| هكر دحأ لعد : سد و ادعو اك و أاميقي ىضمامف هيلعىنبملاوأدّتبملا نال_ءامإا مهم“ الأ 7

 و - هَ 95 وم ع

 الو ىضماسفإكشوأ انمي ك لع فسم" الالعهتامنا ٌتدطعَأو تبرضك كري غىلا كم

 1سم .٠

 كلذ نع اونغتسادقم-م" ال ان وعيال نإ بت ميو شلاو ين 00 ارة:نأآزوح

 رمخلااًةمالعالو ملكدلا نضل در ماشا سس 31

 لت رَضالو كفا الولن رضا بطاشإ/ لوقت نأ كل وحالهنأ كاذو © بئاغلاهنعثّدحما : ْ

 كَسفن دفا مهلوقباوتغتسا سم نال كان يق هسفنة اوعفم ٌتاعجوال_ءاف ٌتْطاخلا ناك ان

 لوعفملان الئاذوت ثم ظ ا اكتمل كاذكو كان نعءو انههفاىكلا ع نع _تفنّتكلهأو 0
 نعى فت 2 :امهلوق اونغتسا ممم" ال كلذو خفف ةوعفمهّسفن لحبه ل 6 اهأالو 35

500 

 : ْ ةوعغفمتلعحو ال_ءافناكاذاهبمَصلوسقت نأ كاز وجال بئاسغلا كاذكو .ىانإ !نعوفن

 ل زوكد_ةهاكل و ه4 ف كل [ اوهسفن لطم -هلوةبءانإ نع و ءاهلانعاونغتسا مهم 0

 و 00 ا 52 5 هم 2 5 9

 تد_>-وونيعءلاةبور نعمل اذاتدأرو تعزو ىرأو تلخوتننط و تدسح قانهه مقام

 و و .٠ 5 و >6 2 9 .٠ 1 ا 9 9 م . : )1

 تاعف ىتندحوو ىناراو ىتةنس>-كلوق كادو كسلا فورح عسمجو هلاضلانادحو در اذا

 ( لوا رع 0و

 | ًاوتمهلعرصتقتالاك لو الا وصنلالعرصتقتالكنآىزتالا العرأ ش2

 لعرب هته ا :ربالأ اهلعة تسءامم'الاو ادم مسساةلزن هامات الا لاعفأالاو ّْ ١

 ظ ةلزنم تل ركل اكاوخأ وتس تراصاَلف !دتبملا ىلع بلا ىلءرصتقتاكسمالا أ

 || مسالا ىلعاويفرصتقنالاهتاوخأو نإ نال ىّنبلو كلو ىّلعَلو ىَنإَتلفاذااهتاوخأو نإ |
07 
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 نآكلزو_< ال هنأ

 كيرمخابطاخللل وت

 دعا ديعسوبأ لاق (ملا |

 قاشاحصأ نمدريغودرملا |

 ىلعهودو كب رضا لاطنا

 نوكءالهتيلكلعافلانأ |

 اولاطر ًافاه-:ءاكال اوعفم

 ههشأامو ىترمض هل>أ نم

 ريسو شدفادا مالك اذهو

 هلءاق هعرتس خام ممعلا ظ

 ىلامدعلا نم4سحرخأو

 تاسنالا لع فدامو ءاسش الإ

 الو. مامقلاو دوع-هأ إ نم

 ىف لعافلانوك تأزودع

 دالعتال الوعسفمكلذ أ سي يل كا ذى يقتل ار واذكواذك

 أ بوصتلاريسغ لع افلا ناك اذااهلاك مهتفنأميملعاف تاعحاذااهيفّنِب وصنملاَنير مضل |[
 نط لقول انيك فتات صور تابعو 0 رمذملاتام المت ثيامو ١
 ا 5 ركل اذن م لاذ را اول سة ع ل نانو ةاعافك نأ
 ب رضلا اوهامادبزلءف ا 1

 معلا هب طمع ىئاذه و 0 امتاوعنأو تنسَح ترف اامناو هنعدي ىنغساف كلم كك كفن ّتكلهأ رَأ َّ
 قالطاو ارعلعش لاديزنأبا للا تم ىلعو بمول دنبم ىعاهوا كسا هغا اهتاوخأو تست“ 0 ح هلا لاعف' ”الاو ا 1

 لسعافلا ن وكينأ ند

 دوس>و ل ءقادوحوم

 اذاف لاقناىلا لوعغملا ١

 ىذلاف ارعدرزبرضاناق

 ار ل راج
 فارتستلا

. 



 ىفرذ هلوق)
 راح د (ملا

 وح نوذلا طافسا نعتلا
 ىسحأامو كذمىرقأام

 طر نو رصملا رك ذدملو

 نءعوىردأ تساوأ شاه
 هوسافوأ اذهاوكح برعلا
 لعفأ ام فمههذم ىلع

 مهدذع مسادن ال ادز

 ل

 فاردشُش ه]

 صأ'الاىق

 مك

 َةيورسبَأَر َتدرأاذاو !دستبمىلعىنبموإد_ة.مىلعتاخدامنا اهنئالاهد_هب عقب ىذلا
 3 5 - 9 5م ع 2 -

 نه زنغ تراص تلك هلع تلا ٌتدرأ اذاو ا رض ةلزا عدحا مل ال ىسارز#نيسعلا

 كشوأ ملعل اغا لاعفتالاءذ_هكلذك ىَتءَنااو لاعفأب نسل مماال اهتاوخأو

 هثدشس است الا مفلس دا كفد دري و

 رامذا ةمالعن أ لعا 5 4 ماكتللارورحا او ماك-:لا بوصمملارامذ|ةمالعباءاذ_ه :

 كَسفنَترمضً اذالوة:ن نأ ىرتالأ ءاملا ماك-املار و رن ارامض | ةمالعو ىف ماكشملا بوصنملا

 ا ل مل ل لا ل
 ىالغرورشتنأوّك سف: ترهذأ ادالوهثو ىلعلو ىننإ و ىناتقو ىن ريض ت وصذمتن و

 هذه نأ مءزهناف كل و ىل- علو اك َق !تااهد_ةد رعل !ٌلاامَّتاقناف ىم 0 و

2 

 00 رتالأ ا و رك |ثرقأىهو 3 مدس هدد د

 انوتلا تعاوعت ف اهدا رقاتاذو م مالاهئاكملدم حمال عمم 5
0 0([ 3 

 8 1 + 2ل ىف اولاعانعاو ىلا هلذدنو مسااذهلاقذىراضلان ءاسو ا

 رسكشف لجرلا برش لوقت دف َتاقناف ردا عنماكرسكلا | دينأ هيهارك“ ىدرشتو

 لافد 5و نينكاسلا ءاقتاالاد هنوكماعا دانا ا!لنوكم اريك اه ههلادو : كنا و

 5 مسا

 لاق كر ا دزيدلار ىراشلا اولاق ثمحح مسسالاب هو مش م 11 ىيلرطضا تح رعانشلا

 (رفاو) (ليدلا ديز) رعاشلا

 ىلامضعب فان ًاوهسفداصأ 00 ىبل لاقذإ رباجةيشك

 ل

 رو بلا امش مالعاواسج مسام ووو فذ ينل ءبتلانو
 رمح سس

 اكرضم ناك الإ ةفاضالا ءاسقللا ف ةرح امندلا فس هنإلاقف بوصنخملا ارام2!ةمالعك انهد

 ١ نمد مهل نكيرلف نم ىف ىلااًنونلاالو ط طقىف ىتلاءا طلا اوكرحي تأ اودي ريو اروسكيم

 .ليللاد زلماكنملار ورح او ملكتملابوص:|ارامذ !ًةمالع ب اءاذه هتحرتسا فدشتأو دب

 لام رض فاقأو هذذاصأ دب .قمللاق ذرات سك

 فلا قتدل همشف ىبب زرض لوقا ىتيلدح - ول |ناكو ىتبا فت وصل اريمض نمنوثلافذ_حقدهاشلا

 هانا هلتقامءاقل ىغالح ر نأ ف صو دب ىنتلا نمىنملاةدحاوةمنملاو لعاو فا تلقاذالءاونا ةرورض

 : هيلع هينغناكو روك للا اذهرباح

 فرحي



 (م 41

 2 6-3 5 أ

 اهليقوالإ اديأرك ديالا التانوذلا الو ءاطلا ا < نأاودب هريلدا ل ارم ةفاضالاءاما ف رج 0

 ةمالع ءاملاو ثونلا نوكت نأمسهمالكن من“ ال نتا 7 ممم ظ ا 1

 اوهركوراهذالا تامالعن ءمالعلاءذهحب ردك لءاملا عمتناك اذااهن الن وتلابا زاقملكنلا َ أ

 ءاطلااوكرحالنأ ىلعموكجامغإو رامثالاتامالعنماوجر خف نونا ارغفرحاومصنأ ||

 نب رك ذأو عمود نقر مآ كر كامامأو نودي ون ءاسمس“ الا هيسْشُينأ ةيهارك تانوثلاو |

 اهواعع ل ني ءامهم الامذ_هرخاو ا آر رف اذاهن ال ءامس الاوذ_هرخاوأ

 همفّدالق مالكلا ام ىدقوى سَ ةرعشلا ف نولوقب دقو دآ فىدآو مكلوقٌكاذَنف اهتازنع

 رعءاشلال اق ا "الس مهين دق ةفر ءاشلا رطضادقو تلال

 دل َ لاممامالا سلا ىدق نيب ارمصت ن مد 1

 ةمالءاواعذرو رعد دعبامتأاكرو 2 كبس و نهدعنأم نأ ال ىندو يل 1

 قامهد امن ال ىب راصلاوح سالم تفرط تس لل ١ :رامذالا

 انلقف ىلعو ادآوَكإنعءانلأسو ءاوسرامشالا فامدد_هامل عجب رطَضاَف ءاوسراهطالا ||

 قعفءسلاوادل دفا الان سقنملاقف اهنفُتلسدَيولاىرتالو 52

 كي رضا نوكمو ةفاضالاءايلامهنمٌةدسحاو مهمالك ى ُكَرحالِحودفمُف امهاتنا(

 اهل ناك ا" كب رضتن عسا يلع ةفاضال امل سل عضاوملاهدهّنأ اولعالفةفاضالاءاملامزال 0

 نمانسبل ّفلالاو عضوللاذىءانملاتاولعذا تونلاداوصت ل كلافورسرتاس ل لسا

 مفلاو كت نأ امتاقلا جرت ىلا فاكسلا ءاملا ىلا ٌتفضأوإ او ةفاضالاءال كرش كافورللا ا 7

 3 2 و ل
 القي رعلاّنكلوركعامم الا تا كرش ىهو ةكركمءاسم الارخا وآنا ةكرخم ىصوأطخ 0
 ذل راتب 7-31 ع 0 5 مدد حج لاق #ع 5 5 3 5 00

 ةنكبقملاءامس الال>دءالامنهمزل وءاعم الا نمندعأبت نممافثداو نعو طقاَمأو انناوماك# 0
 , ا 3

 وقوادنأر ر2.الامو ندا 0 زو دى لعفلا لءكاذلخدياغاو ثوكلاوهو ||

 هلم ىف الداملا دشن او ب ِ ١
 د ىدقنيبد.1 ارم ا نمىندق 1 : :

 هعراضموءامملا قا 3 لمحةسا اوه طقودققاهتابث او ىسعابو شت دقن ا ل
 هللادبعنيسمإلا دارأو نيكل ارعاهرح ”؟رغبالثلءايلا ليقترو كلا نونا اهمزلتف نعونم ةلزنءفورخلا <

 هلا ساد ربع ملا لع نييدمخلا ىوربو هب رتل <بل غو ءاخأ معصم رب خوأ هنو زلانا

1 

 امناو هلوسق)
 الأ ىلع, هاج

 تانوذلاالوءاطلا اوكري

 مال مال 11

 بارعاب كرم هرخآىذلا
 ءادب لنا اذا ءانبوأ

 نهوديو هرخآر مسك ماك.تملا

 ةكردتملا ةمرعملاءاسعءالا نم
 نع ةرامع نذو رخاو الا

 اناوقنأ اكروكشم مسالك

 لق_عب ا لع

 قارعس ها



)”84( 

 هوكرتت لو هارت 5 , رست لعقلا هيثم ّْ

 3 كو م مسالا ء دعب رهط ذاهلاحن 00 هضمنوكرامباءاذه# ||

 تلقلساسقلا ىللعرامخال |ةمالعتءاح وأو عف 0 ترهل اذار ورح 4 ءفقمعسالا ت رمد اذا ىآلو و وا

 كلدىلعلمادلاو ارور#ثار مضمو عج مهنكلو َنيِنمْوماَ 8 / منال ناس لافاك تن الو ا مكو هلوتق)

 ركدأ (ىالولن طوم

 رعشااًأطةودرملا اذه
 ٍْ (مكشل ميو عاش لاق عوف صر عظم ةمالعنانوكنالفاكلاوءاملا نأ |

 . ىو مق دتلاةلٌونمدسما 01 #3 ىوهاك تعط ىالو) نط ومعك
 سلا مح 2

 افادت سال
 دع سولأ لافريك م

 | نأ سامعلا ىءال ناكام
 لحر ريو ال الع

 َناطحن نارعلات فكُتمالعتناك كسفنَتدنعاذاكنأةبوصتماهئأ ىلع لمادلاو || هةرمصق ١

 /ب وروشو) 07- >-ارلالاق 0 لاو ّكاسع مهاوفاَمأو سنوول لذا لوقادهو

 اع ءوأَتلَءاَسَْ ا 5

 هبدمصق ىور دة برعلا نم

 نافرخلان اذهفعضوملا اذه ىف لعل ةلزئعاهولعح مهنك]و ىاسع لاقاةرور#فاكلا تناكواف اك 1 : ب 2 | ىلعةعاجلا عج امرك

 :ناا نس ا ها لا
 ىاسعوأ ىلعل ىنءزانت . < اماذااهل لوقآ سف: ىلو

 فاتحامبرعلا نعهمباور

 عضومق دعب نووحعملا

 ٍ هذ فاكااوءاملا

 | ليلقتا نعهلةنو هوس

 الوم هفرعخأ اذا هالان تان مه را قدا دج قافكو ا عمو
 2500 00 5 وى ى

 مكحلاما ندن زيرلرهظأ اذا هلاح نع
 ىوهم قونلا ل نمهمارحأب »* 2 -ط ىالول ن طوممكو

 رك ب لاه دس ذنبا امسالان كلذ دو وءادّتبالا فوزح نم ىه هوالولدء» ضفخل اررمضن هنايتافدهاشلا

 الولراك ”الاو هءوفرم عقومهرور عقوذتارعالا هيف نييتبالرمض اوددارفت اقرورخ | مسالا هيشأف ريخ همدلا 5

 هلماع نما ذهوةعحءارالو تددلا اذ_هلئاف ىلع نعطي واذ_هلثمدردرملا اكو رهاظلا ىلءاسامق تنأ ا ري تهد هو رح

 كك . ا 1 عضوم ىف هنا ءارفلاو
 هيورل4هب و.دسربع كسل | وو 4ع بعدو

 : دب امهاسفن ت>رخدق 15 الول د فايشست ها عقر

 ىلعأ قنا اود... اوهو مرج عمج مارح الاو تلكه تعط عمو برعلا صخأ ن مةرب_فودوملا دنع ب فرو
 ةبقرلبابلا فد شنأو 5 ةنقلاوتإقل الذكور, ا

 37 اك ا-سعوأ كإع اَتبأ ان د

 ا ل ا

 اذهدردرملاناكو اعامافاع الرعلبا ميدشت عفرلاريمض عضومىسعدعي ب صةلاريمض عضو 4 .ةدهاثأا

 انكمتسم عفرلا يعض لعببو ياسؤبأ اروغل نع 0 مول ترا مرا عصوم قريع انأ امعربو

 ملاسْؤيأ اروغااىسع مهلوق 5ن ا"كلولاملا ١ذ_هىلءاهد_دب ريمخل اعوقودار طاليوأ هب ويدس بهذمو أفق

 دس الل ءقوىجراملاا ناطح نيناربعا باب !!ىدتناو + لئااكوهواذه الا عسل

 ىنادعوأ ىلعلىانت * اماذااهلزوقأ سفن ىلو

 قفاكل انى عليادواسعىف ءايلا ىلعنوئا !لوخدو مدقتام لءىسع: بصنلاربمخلاصت !ىفدهاشلا

 0000 ما فحسفا عزنا ذا وق بوصخم اةمالعءايلاوذوئلانأ هرب ال بمن عطول ق2

 اهتم ق وداع فك افأ مف طروأ ىلعا تلقو



 (مم9)

 منإَتاَلَنأ كو اهريغعمتسسمل ةوُد ع عمْلاحْنْدلا ناك اي لاما هذ_هرامش الا فامسهلا ||

 الو ٌنعاهل سلف |هتزواحاذاف سل ةلزنسعاهءمىسهفاهاوءامف لمت )تام الا فاهم 00

 || كن*ال كيس َكَءَمتلقنيحر لاب صنلا قفاواك ىالول رجا عفرلا قذاو لوقت نأ ميقتس

 ىةاولوةتالو . ءامم "الزي ىف سصنالاراغمر1ا ناكوالتخا كنا ثق ١١١

 ٌتفضأ اذا نافلت#ام-من الو هَموَلَت صفرا بصنلا ققاوأك ىناَسعفّبصنلا عف :رلا

 أ| ىالوإ اولع عفر عضوم ىف ىاعوىالول ف ءايلا نأ سانمعزو كإ ترك دك كسشنلا
 0 َ 3 8 3 8 2 ا ا
 ءىدرهحوادهو ففاكلاو ءاهلاف صصنلاو را ىذتااك ىصالا4-ةفاومىور علا < ةفاوم

 و 3 5 6-0 2 1 ع ةداد 2
 ئثلاه--ودقو اهدوهدخدر :رطموغو بابل امسك: ناكل شالت الو كلترك ذا

 ءارتسسو كلذ صعب نيبدقو مسهمالك ىفكلذعقواسعرو هريغد_تولاذاد_عبلاَىدلا ىلع 1 1 '

 هتلاءاشنال مقتستاسمف 1

 اول عدق منال هودانن يدرك اءاولاق م-هارثالا رعلا نوكيو عفرال نوكمالرامذالا اذهل ||

 اذ هاو مش ة مولا مكس ناعم ذل وعل الانهدراك هلأ ىلاراسمشالانهدر مزكف

 ْ اسيدقو هل منكي ناو ئثلائذلا اوهمشي نأ ,همالكن هنأ إل ه-ةمسل ناك نا اول
 1 57 ٍَّ ةافاس - ع / 3 - 0 ه 5, ًّ

 ١١ فل وهناك اه ةيطعأو همكت.طعأ ل وقبهنأ سنو م-عزو قيام هاريسسو ىذماعق كلذ ||

 طك :رعأ درك ا و الا و درهظملا ْ 1

 نأن_ستاماَمأ يق لمابت أ

 ْ 0 وفرملا ل عغلا ىف روشلاو وفرتها دكر شتت ميتامانأو نانا طنماد :وكنإ واديز زوأ :

 فورحورإاو بصخلاو عفرلا ] لام كِل لوة:م لام هنلا دمع كلو ةٌكالذ نك 4 )أ ىلارامخالا همالءهدرتام باد اذه 1 ا 5 00 1 ا

 ١ || تإلاماذا ءادتبالامالب تسال ةفاضالا ىف اهوكفولماللا نأ كلذو اللافت لاملو ||

 1 ٌرهظملا زهلتملا رااح هنفل_عاشضفر ملا ارهاتملا لرش نأن سام باءاذهإ ْ

 ] هرم اركلوةكلدو ى وصلا, تلاوه هللا كرش

 ١ || اذهنأ لبقنممجقامنا اذهل يلخلامعزو هللاث_بءولعفأوهتلادبعو تلعفكاوقكلذو |

 || هنمدعباذا هلاحنعلمفلاريسغياًرمضمروظملا كرشُينأ اوصتسافٌلعفلا هيلع ب راسضالا ||
 ا ا : ا 5 1 ٌ .نا
 ةمش و رمض نأ ليقاهبلع ناك ىلا هلاح نعهمق لعغأ اريغبال هن'ال بوصخملاهتكر *نسحاعإو )ا 5

 كلذ ند هلوق)

 لامهتنادمعل كلوق

 اعادرعس ون لاو (لا

 رهاظلا عمماللااورمدك
 نال رمخملا عماهوتفو

 امعمضو ر_هاظلا فورح

 0 ْ الو تارعءالاربغتب ريغتتال

 نم هعس اوم ىلع لدن

 لدتاهسفنأب تار_ذملا

 00 0 || امم سم ١تااوو < اورءد١ عدد او ريع اوداراق فم ل دقأ دهلود دوه ١ با ءالا نماهعضاوم ىلع ا ز ٠+ ثأ | ذا الف امن ١ َّ هنأ| | أف ُك ف اذفأ اذ اوتالغل اذ 1

 عم ماللا اور ك[ذلف

 ماهوتفولم-مالرهاطلا || 25066 1 : : 0
 كلملاوةفاضالا مال ىحأ لعب | كلدمك ةيطعأ لاق نملوق ىفهومكشم ةيطعأ م-ياوقهاوهش دقو مهمل 85

 نأ ىلا د_كوتلا مالمأ

 4! |اهلص أ ناك امناولاك
 فورس اق نتانلانال

 فلا لعبت نأ ةدر-غفملا

 ىكلاباهتا_صواذاف

 اهل_صأىلا تداع

 قفايتس هأ



 مون
 ل

 ااا 1 -..- 10 2
 انا اماو 0 دال هلاحن ء رغجمال لعفلا تاك دا روطملا ةلزاعم هدنعالصفتمراصو روهطأملا ١

 و هع

 دعبول لاق

 نييفال_خال

 فطعلا قنيسومتلا

 فطعلاامأو توصنملا ىلع

 ا سس رصيأادنعف عوف را ىلع

 امو دمكوتلاب الانسحال

 1 ريسغل فىاطعلا توزع

 كررفص الاود كو

 ليسا مهدنع ديكوتلا

 هنو ميسو ناد رسدملا د: عدنم

 موةبامو دمكوتلا كرتىر

 | رعشلا ىالا اكمق هماقم

 15 هنو رنالثو_.فوكلاو

 0 ها ابق

 قاريسسلان م

 هانم مح كدة تناك الو لعافلادك قد نأدب رتاغاف ثا تاناداوك ١

 ْ !ِ لا ستار كلوقكلذو رمخملا رم ثراعاهو م عقرب و بصا و ردكم لبعىل اكو ا

 نوكدق هاو ةددصال!مالكلا فنوكالف نوع امو كنيدو ىلب قم -.لا 0 ا

 0 2 0 0 ا
 نأىرتالأ رهطظملا ةلزاءانأ نالانأ او تءهذوهللا د_ء.عو تم هذوهنادعو تءهدل اوةتنأ ا

 رعشلا ف ءرح نأ الإ < رشد الرهطملا ١

 .٠ 5 - 0 ص 8

 ع أ نب رمل هيف لعام ةريمضلا كرششر نأن بعام بان اذه هت رباقدشتاو * ||

 مشمرولفملا كرم تأ اوهر كفماللا هبن ٌتنكسأ راهطالا ىف هلاحن ءهوريغدق مهماقتلعف 1

 | ناذ د1 اك اهقراغيال ملك ىف ئنهن "د جرايسالا دل يع للا ا
 2 : 5 سو م بت

 تن تنته ذاق لح وزعهللالاقو ديزوتأ :أتمهذكلوتداذ دو ري ولقأل هكرسشت نأ ]ند ا 1

 0 < و هد م
 هتدكووهتاوط ثمح مالكا ن كح هتف صو اخ كن اك اذو هاوي كساو 3 رو

 رمش ىوقت اهتاوأو َتنأف مفرلا مقال َتِ رخأ ناف لاذ لوعتال نأ لعد ف لاق اك |!

 لح ور ءهللالاقو ترض ل -:مقةسمالعلا رن هوريسغتا اونوكسلا نماّصوعري_هتو ١

 رعاشلالاقرعشلا ف زو دقو الاكل نسح اًءمرسالَوانْوام [ الواتكر شأام هنا ءاَسول |
 2 د22 5 د

 9 رنة كالا جاعنك ب ىذا يرشرو تلبقأ ذا ثاف
 ١ ا ا 3 : 2 1

 ١ لوق: نأ عبقدنأ كادر لاو كسفس لعسفلاف رمذملاهصتنأ عيقدنأ لع او هي

 : |ظصو . 0

 5 6 اذهن ل نسح نوعجبأ متلعفتاقنإو كس لرد أالإ هل اع 0

 سه 5و 6-9

 57 ا نوكتى واارامذالا ةمالعامأو اها ار2ىرخ 2 هن نيعجأ ىعماهانعمد ال نيعجحأ ةازتع ا

 هنا ا ايكرشب هلق الا هيقرهسأ اذا هلاح نعابمف لعام .ريغتالو لعفلا ناد يم ٠

 ب 00 2 ك5 . 0 ت.عور عنك ا
 يقهنألعاو 00 هللادمعو تن 6 لاو نامهادهللادمعو تن اكلوقكلدو روهظملا هم_شد ا

 1 : المر نفسعتالملا جاعنك دب ىداهترهزو تابقأذاتلق

 1ْ رهز وىه تامقأ لوقي نه سح ولاذاكو ةرو رض لع فلا ناكل اريهضلا لعز هزل ا فطعقدهاش لا

 يداتلاوةق ةرسثملاءابضيملا ىهوعا هز مهجر هزلاو هيلعف طع ىوقبلز :ك.بملاريمذل ادك يف

 . ناكحر نفسعتىممو هيفىثملانوكسفام ءاسفلاه بش شحولارش جاعئا او نك املا دبورلا ىثملا

 رهدلانمالم اواو ةعساولاةالفلاالملاو هبفىثملاةب وعصلاه بكن ك- ًاناك لمرلافتثماذاو

 عساولا لي وطلا



 مون

 . صاعلات رتعاو بلك اود »* مسعد اوان .ىارلالاق | :
 مسلس

4-1 2 2 1 
 نمنوكباذ_هو هملعىءملاوإدتءلاك همحاصد امهتمدحاو لك ىنغتس نافرحا مهو هماسق 1

- 5-2 

 رع لاكرعشلافزوكدقو نيونتلاةلزنعمن"ال
 - و كا

 م
 روما 0 5 ردسصموأ فهن كأ

 ل م

 ىعارا|ب املا فدشنأو *

 صاعل ان زتءاوباكلاناوءد * ةيثءدايحلاوانقملا لف

 داب او نكانقل لا قيف لصفم هريهن د 5ك ور ىح 5 هيفو لعفلاب لصتمل اريوضا العدا اف طعفدهاشلا |

 م

 نيو اخ رو

 ع

 دج

 بايلا فدشنأو 4 ةر ون: باكو هو هعامضق نم باكو ضاعن ا 1

 روش> باح إطار نم #* يك 1 نا

 ْ كلوأ اذهودي زوو رض طرطشللو رورخنار ضلال را هكرشتنأ عقباستو َ

 | مف ةاخاذلا ةمالعلاهذهّن'ال هليقامفال_خاد ارمضمرولتملا كرشتنأ اوهرك درو 1

 ااتراس ونتلاب ظفالا نمل دساهنأو اهلبقأم ىلع ةدهعمألا اهب ماكتيال اهنأ تع اهلبق ا

 ١ اهوعبتي نأاضب ا زيجملو مسالا هوعبتي نأ اوهركمهدسنءٌتفعْساَلَف نب ونتلا ةزاعمهدنع ٍْ

 | وض لعفلا ترمة اهفزاساكديزوَتن كبت رزص لوقت أكن كال هوفصونإوءانإأ||
 ٍّ 5 5 و ع ل تل

 نمالو لعسفلا نم سدلف لعسفلا فورحدحأ هلزكم ل زن آادقناك ناو كاذن ال ديزوتنأتق :

 | ادرفتمناك اذا هلاكهسيلا فيضأ اذامسالاٌناحو مسالا ىف ىتلاةدابزلان ءلديوهو سسالاماقأ|

 | لَكامانههرامنالا ةمالعرتغتال تنك ذااذهٌتلمَّحا مسالا ىلءافوطعم نوكامملءَعف |

 أ ةلارشالا نسحتالهن ال زوكالف كارمشالا فاّمأو اهيفاذ_هزاف. سس ةنرامانههٌتعراضواهفأ|

 0 ا : - : 2. عااد
 | لودزو تنأتقزاحو رعاشلارطضا اذاروزىلاو ع وفرملا ىلعرمذملاو رهاظلا نيد كرش نأ 1

 | هملا فاضملا ىتةتس سال قاضملاو ىل_عاقلاب ىذتس ل هفلات ال دى زوتناش

عقوو ةمشءمه انةلف بلطلا ىاندرخ م حابصا اوراقي د |
 ربع نميعارلاوأ لئامق كاان زتءاف برت 

 ١

 ١١ ردصلاديدشااردصملاو ةرورضل ا عشأ نموهوراملاةداعانودرور لارمضملاللعر د صم !فطعقدهاشلا ]ا
 1 لاقي ءاعدلا هب اَعلاو كنع و كب ؟ ىدموليل-اهد اونا سملاة هاو فيفختار وشحلاو ظءلغل ابأملاو |

 03 اعودل وذ)

 رهسطألا كرش نا

 تاع و | جحا ملا

 ا1لاق نأب كلذا ىتزاملا
 فاطعنال ورك مذملاناك ا تره نولو ةءوافصو الإ نوكمالن يعج أ نال تياترو جر 00 1

 ةداعانالار هاظلا ىلسع
 تررم كلوقك ضفاخلا

 لوقت كلذك كبو ديرب

 لمحف ديرب وكب ثرص

 اص ىلعا مهتم ولك || وعلا قروي دقو برعلا نعول .صفتو ليلا لوقاذهو منأو تنانالإ جلعقو تللعف ف 1 ظ هيحاص ىلعامهتمدحاولك | م ا 220 هود قع عه مومدص 222 ا

 سانعلا وأ هعمسس و

 ري ها
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 هنس“الا لاق

 3 هاا -

 بحع ن نم م مان الاو كدا تهذاف 4 انهت و 00 تدرق موملاف

 ىحوديزك تنأففاكلاكاذو 4 رسملافو رح نمرامذالاهبفز و الامباناذ_هو

 ا 01 تالا نغاوتقتساو هوطقسأف هنع ىسبشو ىلْثم مهلوةباونغتسا مهنا كلذو و

 راممشالاب لاذقحهَعَدمهل اوةدو اذكواذكموب ىحهعدمهل وقنو لانى معمأ رمهاوشب

 ار تيار“ هكا نعهلْمو ىلثعاونغتساك داو ىنهملاث ال هيلا <عدلاه اذا لإ ىف

 | فرعدقهنأ نظن نحرك ا عممسا َكانّنال ا ول نع

 (جذلا) رعاشلا لاك سامقلا ىلعاهتوركذ فاكلا رمد رطضا اذار عاشلا َنْأاَّلإ ىن_دام ١

 ١ 1 رفأوأ اهكلاعوأ مَ 5 :

 اطمن الو هك « الئالحالو اهب كتالف عاقل ٌْ

 و ىك نرتاح هنا هكسإلا ءاش سالو نلت هل لوش هو ْ

 ةفاضالا ءاي لبق مفي فرحة رعلا ىف سيلهنثأ لبق ْ

 : 5996 ودرع سو 5952 69و هاه هاا هز همر تيل 252غ َ 3 ُ
 يافصو نارام ًاوامهو نانأو نهو مهو ىهو وهو نكتوانأو تنأهمفن وكتامبان اذهب ا

 هلثمىباملافدشنأو 5 امته اذا ل. الا تهمأ

 بح نممان الاوراق بهذاف * انتشتو انت تبرق مولا

 انالكاو تل تنرتىعمو هلقئىنلا ف لوقلاكهذفلوقلاورورحم ارمضلا لعمار الا ف طعةمقدهاشلا
 ْ دشنأو* اهنم_عهالفترثكدفرهدلا سئاع نمانل كوسق ندم اود فتتاعحىأاذك لعفت تب رقلاقي

 جاهلارحلا ف ورح نمرامض الاهءفز وعالامباءاذههتح رتبابف

 ' ل ا

 لاموأمأو ةرورضل ادنعكلذ لمعتساو اهانءمىفاهم “الل ثعاهل ام ثبرمضملا لع فاكل الاخدا هيفدهاشلا

 تننلا لءقئث لعب رةأ فطعو هك ”الاهم.شُ :ؤمىذ ىلع:دئاعاهكه لوقف ءاهلاوا نع هك أ

 0 ا اضيأ جاها بابلا قدشنأو *

 الظاحالا نسهك الو وهك + الئالسحالو الد ىرتالق

 ناكسان 00 ىلع فقولاو هليقىدلا فلوقلاكهيفلوقلاو نهلثمو هلثمدارأو نهك الووهك_هلوةفدهاشلا

 0 وارامح ف صو 3 مه ءاعفقولاك انه هيلع فقولاف لثع هلاصتا فاكلاب ل صتمرح ريمذهن الواولا

 نهلعج كانو 0 منت ؟عنعراملانأ ال عيوزتلانم منام ا وهو ءاوسلضاعلاولظاللاو |'

 0 هلا ىهولئالخاك



 م

 دبزب , ترسم تاقاذا لب :وطلا ةلزنءافسصوس يلو تنأ ا وتنام أيثرص 1

 اغاو هيفي رو هسقنوه ىاتةوهسفن دبر رم تاقاذا هس زإ-«هنكلو لب وللا ١

 الو ةغصب هات نأدبرئسلو ه سفن هير ضو وههب تر رم تلقاذا سفنلابدب نتا 0 7 ّ

 اك فوصوملاو ف صولا لاك هلاحّنآال ٌةفصم_هدنءاذراصنيبومنلا نكلوك ةعاكتءارت

 نمَق وصولا قل: اماهةحلت هن الءاربالا ىف فوصوملا ةلزخ-ةفصلا ىف لب وللا و ومنك َّ

 رمذلاب رهظملا اوفصد نأ ةمهاركروظللاغصو توكتالفو ور اءذه نأ عاو «ب تا ارعالا | 5
 هدا تس

 وأهسفنل-بر ترم كاوقف : :ركذلا ىلعافوطعمهسقتو وعم نوكنأ اوهركا |

 لديلا ىف ةيناثلاءابلا نما امهبديزيو أ 1

 اساسا هس ل

 ) ل هيويسس 3 8

«2 

 |١ كلوقكلدو عومر اوبوصتملاورورلارمضآلافصونو كت اهلك فورا هذهَن را «ا 3

 أ هّشأرو اا كا رتلف :ره2نمالدب ار ذم ل_ء نأ تدرأن اف نيج عوقب ترص | ّ

 ْ ةريظن امنا اوخأ و وهو تن ًافوه لعفو تن تاعفتلق ع وفرمل نمله تدرأ ا هال 1

 || نأ هتازنع ساو رهظا !نمالدنوك. نأ و< رمضملا اذ- هنألعاو #* تلا فايل 1

 | درفت لد لاامأف ديزابأ هلا دبعُتيأ ًراوق لم مسالل بات فسطولانأ الءلافصونوكي :

 ٍْ كرا اذكو تارثاإ تاقمت اديزساردأ تاس 0 ا 7

 ٍْ افصوتوكلامفر فملاو رهظلا لرسشت نأ مقا م ير ,وهيتر ص لوقت نأ عبق هنأ عاو 2# 3

 أ ه,ترسهلاه لد بلادارأ نإو نيدو دوبي ثدرحلوفنأ عينا ىزتالا رسهظللا|

 | ىذا معلا اونو يذلا كربو لجو زعهقالاتو كنماري_ثوهادب تيار لوقت ثنا كرت

 ْ (اعاو !دتملا ىلع ىنلا هلزئعاه دعب ءايهس الاثاف امهوحضو ٌتاَنَقوُت مامات ءادإلا ا

 : شارل 0 نىكَد مالكلا ىنغتسئامد هيا ةركذت

 : اهرترك ذاعاو لدا و وه ةلزنع فصوقهسفن أره ًارتلقنيح هسفئامأذ ةعمللا مو هل

 1 كد "يلا رجال دس سم

 ١ اغاو ليثمللا + هثرك ذاغاو مسالا ىلع هسفتو لدبي ذو هسفنا دي ز لجرلاٌثبأر تلف

 نوكنال هلوق)
 رسهظلل افدصو

 (حلاوفصي نأ ةيهارك

 لءمقفهملع ضر ءانا

 نمو اذهنم هرك.دامو

 رهذملا فصو مسهمالك ١

 نوءجأ مةكِلوةىفرهظما

 نياءترمضاورهظاانيداك

 تنك ودل نأ بحو

 باوالافرخ الانامهدحأ

 اعف_وال رمضملا نأ

 دك وناعم صواعاوهفّرعد

 رهاطا و هفمعوأ هموع

 د.كوتلا قرمذملا كراشد

 ص:ءوسمفاابو موهلاب

 ع ىلاهف_كاررهاظلا

 رخآا هسامشلاد_ةعةما

 زازيلادءزب ترم وحن هدم |
 : ةلزئعاذه سدلو انماقمانْإ هس مضوهسفنءانإ هس أر كلوق كلذو م اضيألدبلان مّ اذه ا

 ةفصل نوكتالنأ تاغصلا ا الأ ا |قرهزلاو زدحلاو لصق عضوماذهَنأل بقن «كنماررخوهه تطأ ك وق 3

 طرش نءهو ههسدأ امو

 اف فوصوملا نم فرعأ

 نم فرد ءأ رمهذملاناك

 7 .٠ أ , ِِع 2 00 مه موسسه دو < ىدم هدا

 اد_ك و لعج لرهاظلا | ىفاهتلرئ عاهد ب ءامس الا ىتا لاعف الا ق لصفلا نوكءامناو قااو هك مرنم لإ لزنأ ١
 رهاظلانأل ارمههاظال

 قارس هأ ةعصضااك

 راستخا
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 هسسفا وهلوق)

 (حلاابا نمر
 كبأر انلق اذاانأد.رب

 هسفت هداك

 لانانع ك_سفن تآزحأ
 | و

 نأ ام كانا كتبأر ىعك

 تنأ كمنأر تلقاذاتنأ

 خم كتي ًارلوة:نأن ع تأزجأ
 كَ وذلا اعمج امن ال اما

 نأزوك سكقتلان ريغ

 ناد.ك ونوكفدنكو نال

 نب ريمدب قود نأز والو

 تا كح

 ىفا اراسس ها لانا

 ل

 ا ل

 رس ع رايز ناك تلقاداّ 3 لصتاغعإو د ١

 أي ا 00 لادا رع م 0000 زاتعت أ

 ةيرع را ةر نم مل ىو دعس +

 هظنو لان لوقةتأز وج هنماريخ هات سوهف كالا فكن تلقاذاف هنمرعحت كانت ْ

 ا 5 اا ا
 نوعشبم 0

 .ةتبالاع هموت ودل انف نورس لتفدفااتلا« ادجلا ا

 تح -ودقفتأدتا اذاف هد_بامل هثدتتاماف مسالاتأدتبا اذان 59 ترحل رك ٍإ

 تدلل ٌلدتستاَوهر 3 اك كاستل مالكلا دف و ةنمدأل 12د روت ذم 1

 لسيلط ا ريسفت اذه هدم رم امسالا د_هبامّنأو هيلعَبحوامم هب رذعام مسالا دعبام ٍ

 الاكلة ن :٠ هورجأ 6 هرجآفبرعلا مالك قاهلصف ٌعضومااذهو الصف نورا هذهتراص

 وه ود -ا||

 31 سلو ناكو كذم اري هنريصةلزئعاهلعسمت نكلو هلك ةليعاهلعش نأ درترلاذا ٌتاعَبو |

 رعأ انناك ولف لا ىلا لا أعصأ لوقت نأ كلذك ىسمأو بشأن عندو ىف ْ

 و 0 اح 0 ف اثنا نسنأو 0 2 أح .

 5و 5

 راوالاضلاَنادجو درلاذا ثددووناعلا يلد تأ رو ُثدتظو تلحخو تنسح

 5 ع



 (؟253ه5)

 َنمَكدلإلرنأىذلا لاَ كولر نلا قرط اوه هلا بعتاكو

 ا

 ىرعاسندلا ف نبنل و هفص نول« فيكف 2 وهنأ سانم ءزدقو ّيَدَوُعَد

2 

1 0 

 ورو سم وص عو هو 5و 0

 ركذت دو مهلارع 1 وه لكلا نواضت نيذلا يسال ولاقت اك مهل اري .وهو) صف نيد موا ]1

 د ا 2و2

30 ْ 
 ل س[لوةدتاك ةب فر تأانغلب هنأ كلذ 3 ا و

 دما مر

 (ليوط)
 ردقأت نارا اهملع 0

 (جيرشنيق) وبا
 اهتكرتتنأو نبل ى لعكس :

 ا :ةاوخاو ارمي كاسم اهم اد 90 1

 00 هدا هسْفن ةزوه هللا دعب تر ص زال كلذ كلذناكو لو رّهظأل دف صاهلعت

 1 وعد ركل مهلعلخ ديو مهدتعاهعضاوم نم سدلهن 6 برعلااهبماكشيا ا

 : لغد 00 2 ا وخلا واذه بصنتب رملة شال تإوأ[إ

 ا ْ' يي ل ماللاام-ييفو ةييس
 نيدلا ل< نيسعالو هريدقنف |

 1 اشتاك تدك نك درعلالوةكلذلثمو نولي : ذالضلااهنأ, بكام العب ءازتجاّصلا

 لاق أك نيدلاوهوهماقم | لوا بدك هوه بدكلادنأر_عدق باخ تأب قت نال اًرسبذكلاناكدبب دل

 ْ لولا نءاهدعبامريسغتالاهمأ ىفاَوُعَل تناك اذاامةلزنسعاها 3 ًوانههوهتراصق هئيدح
 1 ع وقصاه د عنامن ناو ءادتبالا ىفوالصفامتاوخأو نإ ىفنوكناهنأ لسعاو 1 رك دثدأ 1

 1 نو ىتءالصتنوكتنأن 000 نأ لعاو 3 لصفلا رك ذئنأ لبق ع وذ ص هف ال

 و ثار-ع واديز عراضفماللاو فل ”الاهإ_ددتملو لاطامعَهق ةرعملا يشأ اموأ هر فدعا

 | وأد :رعما علبقوألإ لغلاف نوكستالا تأ اك َكدِمَرَسو كل: ل_ضفأو كنت

 ْ ناك اًماطةموهدي زناك تاقول انهع 7 عمال اهدعب امنوك ال كاذك اهعراضا

 ا 1 2 ةف 7 ها 0 0 يل :

 ا 0 لعحدقو 0 5 اع 0 3

 ٍ لاقو نومل الام 5 اوناك: نكلو مهانسظامو نولوةب برعلا نمريث 5 كل

 نمو هل وسق)

 الو ل>وزع هلوقكلذ

 نولي نيذلا نيس

 أرقي ىفاريسلالاق(هب الا

 ءاتلاب ًارقنةعاملاوءاملاد

 فذحهللا مهانآا.نواخد
 هلا فاضملاماق أو لخلا

 لهأهانعمو ةنرقلالأساو
 ءاملاب 1 را ةبرقلا

 نيدلا نيس ال ود ردع

 نمهللا م-هان اع نواب

 مهل اريسخ .ىهلخأا ل ضف

 دامشتسا هءا ارقلا هدهقو

 دوحأ ىو هل وره سس
 وهلا ردقتف نيتءارقلا

 ءانتلاب ارقي ىذلا نأ كل ذو

 ىرح نأ ل,ةلخلارمخب
 ارد ىذلاوهملع لدب طفل

 ل لا رمذت .ءايلا

 رحدحدامدعد

 ها نول_دد



 عراف ةودق)
 رك ذ (نيهجو ند

 ائلان* اهو ىفارعسسلا

 نوك ىف نوكت نأ وهو

 0 ا اذههلوق) هلسسفغمرمسخو

 1 ١ سلف كنمريسخ انا ذثمو ٌتنكو أ ه-دمريخ تن أدب ز تاك تاقاداو الصفامه لع نأ ىلع : ١

 َن وزيحال هبادكأ 1و ةن وءدس

 | زاجأو هإقمالكلاماقل
 نها ها قاسكلا
 تآكى رع اذ هى رحأو

 ادهب عفت هلئادبعو

 ىلع رامخالا ىف داممعالاو

 ءالذع أرق نك ةءار ةهماع

 قارعسلا نم ها

 1 5 2 : ٌّئ : 8 3 5

 نوكي ىح# رطقلا ىلع داون دووم لك م-هاوفاَمأو لقاعلا وهاناكن إلوق. ور_عونأ تاكو |

 20 ا لادم 201 2 300 ُُه
 0 اربط و هناد 2(متاذسالاءاونأدوإ )وملا نوكيى>لأق هب اك ام-ملع ىدماوهد عل ْ

 (ن116 قف دز رعاشلا لوف ْ

 رمسالاقو
 ْ ًادتبمهدعدامو نأ ثلاريمض

 31 ا الا -نكرل را ا اذاَلَو ”الادن ىبعت ىدلاب لصفتاسعإ لد "ال عفرلاّالإ ا

 01 | وهتاخدأاذاسصنلا هيف
 انا ىلا يفت مالكا لاكتسال تن ث د وأول كذآ ىزرتالأ هريس غ هينا لصفلا وكت 1ْ

 5 00 مقاما أشامو ئاقوه هنا ددعّسد رمذو كنمريخوه هللا بعاذ.- هتلقلو الا

 ْغ ةلزتع سيلا نهه مسالا دامت ال انههاهه اشأىف واهيف الصفا اوه أ ووهنوكتالف ا

 ْ ىرتالأ 00 تار انبستا كح لاعهنأىلعىصتناماو !دتملا ل ىدنأم ا

 ىبكارالزنجاذه نأ ىو ف رظلا تناك اشامالو ماةلاوهدب زاذ_هلوقتال كنأ ٠

 اًوهتوكراغإو هيهملكتامقهنأىلعاليلدّنوكيف مالكا هكر تدسفئالاةههءامم الادنام ١

 لاملاهذهىفالصف |

 ١ 000001 وردها صناةب وصتم قاوقلا تناك و لور لعرب فأ عقروتنأ ءاد افدهاشلا

 مودل
6 

 هحو نم ٌبصنلاو نيج و نم عفرلاق هحوأ ُةنالث هقف هنارمصنب وهنادو نادل امهماوأ
 20 ز ع 1 -

 ' || امو نآ دتيم نادلاولاو َتوكيىف ارمشمدولوملانوكت نأع-فرلا ىنهجودحأت دسحاو

 . مالكلالادي رئام 3 5 سد ء هولأ ناكر اكل مادا

 1و2

 1 0 دع نم 1 5 م كدفب ام تم

 ٌتصلاو 00 انا اج ركو نو ”الاىف توك لنا افلا

 رع ل دل ادعنامناك اذااّمأو ىءملالسفي ل ل اًرخوهُد 6 ا كاوق وه تح رخأ

 !1 : 7 ْت 1و اووف توك نا هن نكي كنا عضوملاب اذه سلفامك ارديز ص كلو ٍْ

 0 :ًاواملعردقأ ثنكىأ ضر“ الا ا ءللهسفن عسقت «:فصو د تاع ءلاىفمدقت

 ع 3 سدع ى ب نم لح رل باع ا١١قدننأ او دع لعام ىلعهسفن فيد :اهعملطتلء ,ةاهعمالا اب مقم

 2 مالكل اىلاديرتام كامسدف »+ سدعع هول ناك ءر ااماذا 1

 ] .ةحاصفل ا :واهد_ه.نيممالا دج بصخاكإذالولواه هريخي )هل اواهلبق ناك ساراصخ !ه.فدهاشلا

 انيس "هل دعئاهيفو نم ى.هعانههىل اوناليعسق نم ضيغب نب سعو م منمهن ال سدعملا ةغالمل او
 3 1 ا ا رئام كلانس ضدي رنأدوح ”هلاو
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 نكسر قتلة وطدنبس ممنون 00 اوحأ وه نوكنالباذه» ا ا

 الصف ىلع . لذ كم م عك ًاوهالح رلاخإام وكم ا رز 1ك ريخوهادحأ ئ ا

 ةركن ىلع تار وكيالني_هجأو يهلك نأاكو ةركتلالدمالواغصونوكدال هنأ كا 1 (

 ةفرعملالإ الصف رصف را :رعملا فاهولعح ركنلا ىف الصفاهواعع نأ اوصاف ] 1 ظ

 ني -:فرعملانيب هسنل ا,ةءانهاهوه نول قة دملال_هأأّمأو ةف رءلالمال بالواغصو نكنإاك ْ :

 هذهفن او مبا ىبتحا لاقو امس ر ا عنولل ذه الصفا واعي و 5 ظ

 ازا ءاهانإ يسهر ريض و ةفرعملا الصف وه مهلعج ميظل نإ هللاو لو قب ليلك ناكو نءللاف ا 8

 0 اول عض رانا ةتال وأ ةلزنع وه نال او غلام تناك اذاام | ّ ظ

 ركل اق كاد كرت وفياعو 0 ادا ها نأامامفامغإو سنا ةلزنع عضاوملا ظ

 الفد ًاةلزنع لهو ىقدت ىح كنمارخ الح 2 امنأالو كنمريخ لج رلو#تنأ م يقتل هنأ | َ ]

 ىجبقهنألهار هاري ةركشلا ف رك لءاد تالا ىف ءادننالا زن وهىذلا بجاولا ف ةفرعملافلاخ 00

 للاكل وقيام اذهف بحاولا نما رج ئربأ مقوءادتنالا | 0

 ع ودلا ىو ل ضف أى لوقت كنا تال مدل /:«فاضمريغوافاضمأ نارا » ةعابااذهإلا ْ ٠ ١

 و رعىر#نابر هان مدع زوادب زن نماكرتن أن ر فاضل ريغو ُفاضا اصف ُلضفأ | 1 |

 هما هلو 00 و درفملا لا جاو "لاو بارعالا ففاشملا لا | 1

 كلت ساما لك قس الل سءاشت كل تناج كوكو نا نع يحل 1

 كذأل مق نم كناشاعالس :ماغلا تلد ا كانت ىتلا تلقالتاك ايا ىلع

 ىرك نما ذكودا شتان[ تلق اذ |ماهفت الا ق هنا زاع ناس و اصول نكي تير زاجاذا | 1

 نجاستلالاقف ل ماد رضا م هلوقن ليلغاَ لاح هعقوم عقتوانرك ذامفىأ ى رم | َ

 نمسا ىذل ةلزنسمارد ماو ماهفتسالارب غاي [نألٌُلضفأ ىذلاب رضا لوقتاك بصنثلا | 3

 1 نمنع 08 رقي يفوكلانأَتو رهانثدحو ىذا|ةلزتعماهفتسالا وءازجاربغ |[ ٍ

 مب لعدم اول نيدحاع ورح اك اهويصندد هيل يعد استعن 0 ا

 ىذأاةلزنسمن نمو ىألز::كنألل_ضفأىذلاب رضاتاقاذاىذلا < رم ءالوهاها ريانا ||

 5 "اك ةءاكخ هنأ ىلع ٌلضفأ مبا نرضاف رو ملا ءزو ماهفتسالاوءازح ايف || ِ

 لهأ امأو هلوق)
 وهنولزْمف ةئيدملا

 ىذلا (خلا انهده

 "ا ةتلنو فاربسلا د
 لصأ 0 ى رخأ طخ

 انهه وهنولزتمف ةسشدملا
 ناك ىف ةفرعملا ف !هتازنم
 هءلع ىفارغسلا لاف وهوكو

 لعل جاذامالكلا اذه
 ن'ال وهسو طاغدهرهاط

 منع 0ةئيدملا لهأ

 اهتلزخم ةركسنلافوهلازنا
 منع ىحىذلاو ةفرعملاف
 ل رهطأ نهق ان ءالؤه

 ءالؤصو (بصنلاب ىأ)

 نائفرسعم اعيج ىلا

 هلا ل هطأو
 لحسقلا كا ف ةقردلا
 نأ هن ويدس ركل ىذلاو

 اريح ىهادح أ نظأام لع

 امادهسلو الصف كذم

 هشدملا ل هأ نع ىكد

 هيودس مالكه ر تصد ىذلاو

 بال 0 اقينأ

 ةلزتع هل-.ةىذلاو

 هأ دح-او باب

 راصتخاب



 مسهيأ ىلعر سها

552 1 0 

0 

 مسمن وك و م-ميأ ىلع
 َّق رقالهن الهملعاسامق

 هأ امش

 ريس

/ 0 0 
 ل ب 2 سل لل سي تت؟(؟ب؟ ل ص سلا ا... يو 5315710011 ا ب 7 7/57 27ج جو و بيو بوو و دوم وج تو ومات

 نو َنِإِباب ف كاذ ناس ىرتسوُدي را كنإَدْسَأ ههيسشنالق سنو لوقامأو ثيبحناقسافلا |

 ةلشأر "اسال لوم لو 01 كلوا م ىلع سقّتالك نأ [كسامقلا فركسل اًذاشلا ْ

 (؟94)

 (لمك) هلوقب مشو لضفأ مبا ك لاقي ىذلاب رضا لاك

 مو رحالو جرحالت أذ 5 لزن# ةادفلا نمت دقلو

 ب برشا مهلوقترأو 0 ال رآشلنإ دمك لوق لزج هنأ متعزبف س زوامأو

-- 

 ْ 7 "اا 0 اسفل ةلزنعو مشعة ةضفلاةلنم ة جلا هذهاولع معى عل ضف أ مه

 1 | يعفو: ْنَحلأاحني# مستأ,كلذاولعسفف د ديلا تآالا نم اولاق نيح

 01 ىذاالوةبد رعداكت ال هنأ كلذو ادا هارد لمع نوب سا ليشماو ال_يلقألا

 || وهاملوقب ىتح نأ ام تاهلوقيالو وهلوقي ىح لف أىذلا ٌبرضاو بر ضاق ل ضفأ

 : : ا ىلع هولعتسا اذااهبارعان اوةلاخ ل 0 لع ال فراش ارح تناك لن نأ

 ظ 0 | ماللاو فلألايفامرئاسْت فلان هش أاب كلوق نأ اي الفلا هناوخأ هيلع تلمُتساامريسغ

 0 01 هذه ىلءتك لعفلافرصت فرصَت نو لعفلار اسفل امل َسلَنأاكو هقلأ اوفذ#ع

 ظ ١ 1 افيعضال_لقألاهنا اوعنأ فزجحلو افضخت كيلعاللافاك م فوه طوقزاح و لاخلا

 1 5 أ اذاٌل ضفأنذلاب رضا ةلوق:ارنع زهاولاحو هوسافف اومسصن نيذااامأو

 1 مهيأءاحاذاو ءاوسامهو لضف أ ممجأب رص لاق لضفأ مهبأ ىلع رضا لاق نمو دحأ هعفربال

 ]| ديزام اوترامكح ىايقلاىلاو لمالاىلا ع.بَرنرثكيو هلاوخأءىحلا كلذ ىلع نسا بجت

 01 || قوأرعثفزوجاغانعب لو"الا كلذ ل_لقناريسسفتو سايقلاىلاو ل_مالاىلاىلطنمألا

 1 هلاشبىذلاد رثٌثعملنا ىسافلا برضا لوقت نأ زاخلءاسمم الا فاذ_ه غاسولو رارط_ضا

 0 و 2 5 0 6 ا

 ىذلا ىعاذ سقي ل-خفأانأب رض الوقفامهري_غاَمأو لضفأ ىأب رضاام-هاوقنمو

 | سايقلا ىلعأنأ او رواد ل ومالكلانههبمسشأامو
5 1 

 001 ىلعسيقةنأكل عش الف م-ممعاتمن مدين و كمال نأ تراب رعلاتلاقولو

 اواكلافاشم هتلزنعدا ارفنالا فان اواعحولو ريسثك اذءامشأو كنآ نب الا ىلءالو لوقلا

 7-5 ونتلاءل ديال نكست سبأ مس 01 ن 'النوُسالْناَدفَر هم ىذا ةلزنعتاك اذا ا

 0 أنعمت فرص يبس ا ةركشلا فول -خديو درر
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 كلو ةكواّسد ربات #فمو تم ّبذاكلا نازح كاوقك اذهلاقف هتلاءازخ ايش ناك

 | ىنودكح)إ و9 ىأف أك رسم لاه ألا آر اسأدارأامئافانس ١ وهذ 2

 (رفاق) ( ساد رم نيسانعلا ( رعاشلالاز امهتمدحاو ص

 د
 (لماك)

 ١ ا عمو زعآمكصناو نأ + اوُرهانتلا رلاذاتلعدقلو
 (ليوط) ْ

 هم هع 5 م 5سم 2 200 5 -و 03 5

 اردغأف ادا ناك انمَعَتلااماذا دي ثعثعو نيد ص4لانناىأو أف

 نايم مو هلم .اقءدهو 2 1 :

 لاقت قدا الاب انتل ا انأاملاقمف[ تلق انك لئات ظ

 0 0 ورع ارت نم ص 3 7 و ديارنا ْ

 يس 2

 ميو ضناها تاو "كف 8 راضق كيمازك

 اهاربالةينااىلاقيسف ارث ناكتن ا واه أف :

 انمالاق ,ةاعمامومل ا | متف ايضا لمدتسملاو اديكو هلاهصالخاو نيم«الا نمدحاو ركل ىأدا :اهيفدهاشلا

 امودللا هاعأ 5 ىوعملاو سأمتأ اعاني ىهوةماقم اولا نيسفىوروةه تا اهنا فخ حامص مارشال الوقي+

 ٍ رهز نشا دخن املا قدشنأ اود يا :

 منمأو زعأ م 0 ًاوىأ د اوزهانت لاحرلا ادا تح ءدقاو ع 2

 بابلا فد ثنأو 5 برملا اضن مهضدد سرتف ا اوزهاذت ىنعمو مق اديك كارب ركم هضدعاشلا ٠

 ارذعأ كدنعن اك انمقتلات ادغ + ثعثعو نا_صخلا نءا ىأوىأف اضيأ شادن ٠

 هلصاوبب ملط لا ااردتأت لنور دو 31

 اهدكؤ



 ةفمدصف هلوق)

 ىذلا كلم ناك مو

 ءافلا تلخدأن اف كالءاشت

 ىلا ةدسنلا فدحو (ملسأ

 كت اك ىنارعسلا| ملعح رمش
 تناف كالءانشت ىذلا تلق

 تمزح و زاح ءاغا| ترعذأ
 ناو اهيأ تدصت وءا شت

 اهلع بتكو ا تلخدأ

 ىل-عءدرئ لوأ ه«_صنام
 كايلا اذه نمد ومس

 حلاءافلا ترمذأ ناو هلوق
 اغا ءافأ ارامهذإدارلالاةذ

 وأ لافرعشلا فز و
 دارأااكاذك سسهاوددعس .

 ىذلا عضوملافترمشأ اذا
 فقتسام ىلع هرامكازوع ْ

 ناكوةازاحما باب فه سلع

 اهيأ بصنت نأ هكح

 مْزدنو طرمُش لا لعفب

 هأط رمسأ| لعف

2: 
 35 5 ع 6 2 5 2 7 4 7 4

 5 2 اي 2 ع 0 ع

 م هلاح نعمالكلاريغنالاهيفن الز ضف أ مهبأ ول_ذفأموةلاىأاضب أت لفك اف ةؤرلا
 س ىامب ج2 - 1 2 8ع و ع < - - 3

 ريغو هل ممول دلاق لضفأت ار نمىأكلوقةلزنعناك لضفأ هموق تءأرنمىأتلق اذاكنأ

 --_-- مص 3 5 8 عج ع .٠ سا ع 0 اى 1 0

 متفةلصرادلا قتاعجكذ ال كادو لصفا تن اررادلاق نمىالوقنو ءاوسموقل قول مم

 6 0 2- "َض ا 01 0
 رادل [ىف لنمو ل_ذفأت دارموقلاى أت اقل: اكف تدارترك ذمامساىأهبلا فاضملا

 001 م ا 0 0 ١

 ١ || رادلاف تيأرنمىأتلقّكن اك لضفأت أد رادلافنمىألوقتو ةب و رالاعضوماذهه

 000[ ومراد[ فز عج تأت درأ اذادي زدت ًامراالافنمىأتاقولو. لدضفأ

 نإ: ,معأ 702 -قلوقتو ءاوست رداد تمد لت ارالا 3 تحأر مقا تاولو

 نانآ لبق نم م عت مالكو هف عف ةرلاهنار ءاف ايات اناس اذهفهمر 0ك ةهطعتانت 0

 تل اك نال_ذونب هبطعلانن ابن نّملوقن كن :رئالأ امهالمكفن رو سداد

 00 0 ال رك مهجاوهمرك وغلا نأ تلقالتا اكف هيلاأنأَت فض نال _فونموقلا
 1 : - 84--و 39 5 - و ه7 5-

 | هن اللا حو هفارب_خ مالكلات لع ناق م ركسم-ميأتلق نأ كح تدصنم ركن ىف ءانهلا

 50 فا اة 0 د97 س6 ع 0 ا 1 5

 ني-مت مركنهطعنامت أ, نإنمىأتاقنإكذكلو همركسو-عب اري-كلا فلو ةةنأ نال
 و م 2 و و5 5 3 ع 2

 0 000 ربا فىذلا ةلزعمممأن الامالك 00

0 

 اكن هت مركمن هطعت ا ا ار 00 ا

 ع

 0 ليفسيعالا بانا هجو ف زوجيو هجو فليك كد دفان لصد اس أن نمىأ

 ناك َ انس قلعم هنأل 5 الاعقو + فالاح ناك اذاديم عضوم ف ديرب نوكي نأو عفهمف

 أ ريخفز وجالاذهفهثدكف يأت لفك اك ل ارادلا ف تأ أر نماكأىف تاأرباقلعمابيف : "ع ا ل ل عج 022026 هم ع -

 2 2 - م ِء : 8 3

 ةلدلا انت أ, نوكو هل.ةام ىلءامنبمدنرثوك, نأف«تفز و < ىذلاه-- ولااّمأو ماهفتساالو

 1 ب 1 0 5 8 0 2 .٠

 اًمأو ردخللا تدرأنإ هن دعفو ه5 دق[ لصد ربمسبيأ تلق اك امالك ناك كاذتدرأ ناف

 نمىأتاقفءافلا تجرأ ن اف لاعّتَذ_هفم بأن اللا حوف هند _كفاضت أن معأ

 || انتأبنإنم هنأننإ نمَىألوةتو رابخالا فلا ماهفتسالا فمالك وهف هَ غ ىندتأب
 1 ع 2-5 1 و 1 56 9 000 57 53و

 7” ]|| تاقدلن مفدي زةلزنعراصف هطعنات أ,ثإاهتاصةمناثلانمّنأ ٌكادو كم ركب تأت هطعن هطعت
2 
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 هطعأ 0 اين نمت نإنمىكأىف زاحانهه مهيأ ف نسحو زاجام فس كَ ةركيتأت مهيأ

 ىأتلقاذالاقف ةنالف نها وُةنالفَن [ةهلوق نع لالخ اتلاسو مهيأ ةلزنعمت" ال ةطعب ١

 كناف نتن أت لقاذاف ضع ةلزغهاضب وهو تنوملاو رك ذلإ عقب رك ذمّالُك َنألْلك ةلزنم ا 1

 ةقلطنم نك لوقب ليلخلا معزاسمفبرعلا ضعبّنأأك مسالا تون نت درأ ظ

 َتاقال جرت ار لاف الر نول كاذو 5 ةركننعاهيامهفتسمّتنك نايا ا

 اذهيىف فأن تقطن اهني تلفالاسر سبأ رلاف نإ ونبأ تلقيت اراه ناف نأ

 تمار لاه ناف ىتذاب ةمَتاَقد صضاتيأرلاةاذأو ىفانز- بنل بق اهلاح ىلع ىهف عضوم ْ

 انرك ذامعبم < ملكت ناف ىتفايتايأَت لقرون تيار لاقناف ىتفاْنسبأَتلقنيتأ ها 1

 هيلع ملك لا عّصوام ىلع مهنتسن انإك نال ات ةراعوق ماركت نأ و توغل ور 1

 نكلو ىو قتالذأملكلا افلا هاد عب ثرصوأ هتيم ذات همالك 1

 هقلادبع تير لاق ذازوجال هنأاك عفرلاآلاىَأبَّتحاذا نوكبال هقئادب ء أو هقتادنع م ملوقت 1 :

 كر هداسمف ةناكس+ از وقالوا ال وقتنأهقادبعٌترلاق اذازوحاللذكو اًنملوة:تأ ||

 هنلاد_.عب ترمه لاقاذاو هللا د ,عئأَتلق هللا دبع اراه اذادنأكلذو ٌنَمدعبامفزاجاك ||

 لك ىلع ةعفاوا ان ال هلا بع نمل وق ريد تا هتلاد ع ىأ تلق ا

 ىْنمد_ه:امل عض نأزو< كاذكفاهبا ريق دك تاس أردو نييمد< اللىبشو ين 1

 7 . هنا مغ (

 نيلجر تأ تلقاذا نم ىنتكنأ عا «ه ا ب اذانمياناذه جا

 نائم لوقتفنالم حران ًأونينألوقناك نينملوقتفنيلج رت كلوقكلذو قت : 21

 ها اوني 1 ني:متاقالارُسب ارناف اذاو كوم |وقنف لاسر فان و ْ ١
 59صص

 ٌتأرلا ناو عج“ اوزيل 00 اولل ىفاننم لاقل صو ناذ هب . 1و 0 م | :

 اك تاع قتل هل ًارلاقناف و زحنونلان ألان تلقاك ني أ

 وملون [كاوف نالذز عفرلاوزدملا عضو م ىفانأفلاخيداولانأآلا تانأت انا[

 ىأف عضوملااذهريغىفءايلاوو و اولاء ذسه هو نيينسو نسلرتتإ لوقت دا[

 ةاصلاف ْنَموديألْونتلاّت الكل ذو ورستودنراةزاسع َتفقواذا عفرلاو رمل عضومفف أ

 ( لوا هوسس - ه1)

- 3 0 0 20 2 
 تاقكن اكنو الان ل ةلصه_طعبدب زهنأب تإراصف كمركيت ان هطغبديزهنأب نإ نم ىأ 5

 نافهلوق)
 لوقثال نأ مالكلا

 رصنقتالن أ ىأ(ملاانأ
 قاريسل ا!لاقدحا ومس ىلع

 ةفرعملا نيباولمصفامناو

 اوفتك اللا فةركنلاو

 دحاو مسارك ذيةركسشلا ف

 الا ةفرعملا ف اوفتكلو

 هعمل نذل اربدكناو مسالا ك ذ

 نيفادنم نيهجو ىلعامهنع
 ةلئسملاف كا1ذلامهتداوقرفف

 نعىش اعاةركنلا نع

 ةلكسملاو اهتفصنعالا هاذ

 نع ىهامناةسفرعملا نع
 نالاهرك ذنم د.الفاهتعن

 نمدالو تعن باوجلا

 ها توعنلارك ذ

 صيت قاربس
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 ا معرو اقلام فقولا عاف ةلداا فنون الفنمامأو ورعودم رع تراصف أن 1 0 ١ وهو

 5 < ومادم 55 دص

 ّ ١ كلذو نوثلان كك ةاخلاو اذهّزك نسي ا تال ادا

 ندا فقل الح روأنب:أ ص اوأ 5 ءاسنّس ارلاق اذا لوقت كذأ

 ١ ىف نه لوقت مم فقولا فوم لوقت كنآ كلذ ىلع ليلدلا نأ ليلللا م-عزو

7 كسل وة: كن اك اعمج َتنءاذا فان نملوقتف اذ لان م كلوف زن عريصمف انتفوازف)
 ظ ٍْ 

 1 3 و ٌّ م 0 هس 2 -- 2 -2 >2

 5 00 ونتلا هسف تش ةلصلاىفانأتأى أبان نمتانورافامتاو هعاجتدنعإا| ىفا ري سلا لاق( دمعت
 : ه رج - 1 3
 ا 1 ىَافناذهنالأو الوهن وأ لوقين همهضعل ن هدامعمهل قو ب ردا نمّنأ معز ءعرو هذهأو ند 2-2 هلوقن ال

 براضلانءماهفتس امم
 0 ا 3 5

 1 0 هاطوهنعسالاو الد قفاز مو نونتو فاضتو ىثتو ةلدلا ىف عمدا دق | نمنيظفلب بو رضملانعو

 0 1! ونمو ىمو اًمماديأن ولوقي اموقنأس و انثدحو ىوقأو هفهريغو ماهفتسال افلا ىلع مدقدقو ماهفتسالا طافلأ

 ١ نيماهفتسالا ىلع لعفلا

 1 نونعمف ةلاذلاه نم نولو اوةدممنا الر عكا ذاواعفاا و اأن ول وناف نين ”اوأ اعيج 5 روك الو ماهفتسالا فرح

 ١ 1 انا ا انى أو ىو لاق اذلاف نك فقولا ىفاع.جوأ نيت اوأ ادحاوتدنع

 : : 3 0 ١ 5 5 1 0 ر 3 5 5 ٠

 8 امو نيش !ىعءاشتإ و اهدا, ىنعتف لادل اوقب ىأ لوقت ىأكلذكو دد_ءاانما اؤاشام امهانددروإو اردصالا

 00 ل فر ناسا يشلاملا
 ِ هوغش كا زكحو ىتفانلاف ادادممو ةذمو نم لوقمف هنآ ىلع هم سدقب تاك هناف سنو 2 ل

 0 2 : ك - - هرب دةدراصا ماهغّتسالا

 1 هلام 00000 لادعرو اعاد دمعناد_هو ةلدلا فاهري_هنالثأرت آ اذالو_ةينأ اذهوا ارعأدبزأب رض

 (  فانز كاك ا عمل محرعش فمع لديمضم لطاب
 ْ 'اًمالطاوع تلق اوقف 5 عن 50 ىراناوأ , : ها

 0008© ردنا نر تحتار ساذهو ا نكد رت لوف ايبارسعا عمممنأ سنولمسعزو

 و لوتمالنأ اذهل ىغش و اذ ىلع ىنانتوسَمَن وحاعاف وثق ان م-منموإ عتسنالو

 0000 ا 0 نك 11

50 00 7 
 امالظاو+تلقنحلااولاقف + م: نو تلفف ىراناؤأ :

 . هققراط نحن ف صو 3 ةروورضشا ةزاجو فقولا ىف عمجج نإ ولولا فنا هعمجو نأ انوذمهيف دهاشلا

 كلم ومكلانمعنىنحملاو الاءاوم . هن أل وقتامكَن يمل اىل_ءامالط بصنوهماعطل اراند_ةوأدقو
 ا معن ىنعم ىف محد معول اق وفرظا | ىلعهصنزومع وءاستالا

 اناا .الادسحت ممعز د مهتملاقف ماعطلا لات اقف

 اماقس مكسقعي كاذنكلو د انيفلك الا مل ضفدقل
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 ع 1 دلال م كا ا اعل د صمت 54 عنق لطحن دج لقت ادق ةاللاح وضل 1 لا شمله اطال انج لطيف كلفل ا سيئ ناقة اج زال 3
 - * 4 ١

2 1 
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 قرتك ًاهمف مه سوماهفتسالاا بة ااعادن الءريغف عمم وماهفتسالا فئات ||

]| 

 دقو ماهفةسالاق و ع ارا قةلصولا جاتالى لا هماَعلا اس الاهبشتامغناو مهمالك | |

 اهلخدبالو كات رك ذا ل ىأةوقوُّتلو اهيفاهارحم يرام الاوان هايل

 تار .رلا لو نأز ومال هنأ كلذو ( 1 بقامفن ام نسف ن حالا بانه او َ ظ

 نة احا :رعت الحر رك َذامنافهلناديعرك ٌذاذاهن“ الاتملوقتفهتلادبع ا

 نبا مأريصقلا مأوهّلد وطال[ ىردتال كنأ الا هنمعب هف رعد نم كنأ ىلعةلآسئاعاف هثيعل هقرعت ظ ١ ظ

 ثيارو هارد يقرشمالاع اذا ركل كاتم رج 1 هرعنبامآديذ ] :

 لاقي نمبرعلانمانعمسدقو لح لا نموأوهْنَمالااميفلوقت نأ كنس اللجر رلا|

 يذلا نأ لعهلاس هن كلذو امتار وأانملوقيف هل هساردقو نم عم لوقف مسه عمانبعذ ا ْ ظ

 نأ هل غش وهف ُتَدحْما هيلع هعضوأم ىلع س دخلا تأ هنبعب هفرعت نع هدنعاوسدلر 5ذا

 الحر تدار لاق نيح لأسإك عضوللاذفلأ 1 ْ

 نأٍلعا < مب نمهتعتسهفتنااناكلاغلافورمأل مدقوق ردنا + ا !ٌ

 اذإو ديز نماولاعديزب ترعاه اذاو اًديِزْنَم ادب ُتر ا رلرلا لاف اذا نولوةيزاحلا لأ ||

 لعأامأف نيلوقلا سقأوهولاح لك ىعنوعفرف يمموساَمْأو ديزوماولا# ديزاذهلاق | 1

 نان ركن م اعد برعلا ضعي لاقاك ُلْو لايمكن اماوكح مهنأ ىلع مهل وقاؤلج سماه زاخلا ] ١

 سدل لامتف اسرع سل ل اقف حير هلأسو ةرماس .ارعأ ٌتعممو نان رسممدنعام هلوقلةءاكشا ىلع أ[

 رغقزودالو هحولا اذ ىلءايلاغاتب ةتوكروكذلا م ءالافاذ هزاغ هلوقلةباكح استر ||

 نوفراعتي هيىذلالو"الا[لاوهو مهمالك قرثك ءالادن الك لذو هبقزاجاكتلاغلا مسالا | 3

 لوس ةردابم ىحامتاو: ةبلاغلاءامس "الام سايتلالا ف ااذا ةقصلا لان

 تأ ارلاواذاو 0 ده راع ةمئكسااو ديلكس ىذلااذ_هريغنع هلأسي سل هنأ هب هيلعادنك ونوأ ْغ ظ ٍ

 هن الع ف :رلاهجولا دا ب سدلو نان -نمانعدلاف نملوف ىلعالا دي زاخأْنَم مرجيلزاعأ ||

 ورعاخأ ادب زوأ ءاخأو ادب نارا عواد هزت ر لج رلا لاق اذ اس نو: لاقو بلاغ سلب س دل | َ

 نساناعا لسصالا ىلا زارا حاول زوج اذا لصالاو اغا اتلاف | |

 اًصعب هضعن مالك. لا عستتديزاخأوار 5 ندو و ورعو ديزوخأن ملوقتاولةفدوساف مسمناف || ا

 ل ا 111 تاس 1 شه في ل يد تك ل تش لل اا |
'َ 
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 انهدهوق)

 عمل اوقمف م- وعم

 فا ريسأ |لاق (ةلسا نيم

 نانم عم لوقت نأزاحامنا ا

 بنان يشد وهو

 ءاهلا نعوأ مهعمىف ممملاو

 ىنماكتملان اله-:.أ رف

 فراعهنأ ىلع ىطاخملا عأ

 درو أةهنافراع نكي لو ىنكملاب
 هر دام راسع ىلعهنلكسم

 لئئاسلان اكو ملكشتملا

 ىعش ناك امتع لام
 وهو هيهملك. نأ ملكتلل

 لاحر عمانبهذ لوةبنأ
 ىف ملكتم ا طلغالفملا

 هدر بطاخلا ىلع همهو

 لاح ىف ى-|ىلا بطاخلا

 لأسو فراعربغهنأ هس
 ملكشملا لعجو كلذ نع

 ملكت دقدت 0

 هأ هن



 كلذ نك هلوق )

 مهنمو لحوزعهلوق
 )د 9 كلا توعءجسل نم

 00 سيما :

 »0| 57 - و 2م 5 0 5 [ 3 00 25 ١

 ديزنمامأف نيونتلا طق_نفورسع نديزاذهو وربع نيديزاءلوقت تنكح اذا ىغفي || 7
 دئاعلاريمخلا تددراذاق
 ىلعاهيلا اهريخسو ا هتلص نم
 ارك ذماد>او ناك ظفللا

 وهف عملا لعهتدروأت او

 عسجلاو ةينثتلاو دارفالا ىف
 اهنمملك. لا هدصقي ام ىلع

 هلوق ىنعملا ىلعدروأ ايو

 نوععسب نم مهنمو ىلاسعت
 نم نيطاشلا نمو كيلا
 قامرثك أوه4نوصوغ

 اعرووضلا اذه نمنآرقلا

 هلوقك ىنعملاو ظفللا ىلع نأ

 هلل نكمم تنمةد نموىلاعت

 55 ذو ادطاصلمت وةهلوسرو

 اذاهناني ءفوكلا ضعد

 زوحال عملا ىلع لح

 لجااذاو ظفلا اىلادربنأ
 ىلا درب نأ زاح ظفللا ىل-ع
 امهنس :رةالولاف ىنعملا

 لاقام لطس ىذلاو ىدنع

 لجو زعهلوق ضعبلا كلذ
 لبو هللا نمؤب نمو
 هلوقىلا لع دنالاص

 ىلءنيدلاخ عمسف نيدلاخ

 نيخأ دقلاه مث ىنعملا

 طفلا ىلاهدرفاوز ردلهتلا
 ناف هلوقإلا وغم ىفاريس ها
 نم طقاس (ملالوسملاناك

 انيديأبىتلا طختا ست

 هميم هبنك ها

 ١" ||| نع لوالاّن م عطقن ادقدن الدب زاأ اوعفردبز وأن مواردعنماولاق اذاف : نسحأ اذهو
 وى د هع اس هد 0 0 3 0 0 2 :

 لدووهلامثوال_: وو هلاس لو ا را لت اكراصفخ الاعسم ىدلاى اثلا

 | هةر كلذزواح الف ةفص ا ا:لهفَرعّتادحاولا ىرج اذه لص أَن آل لاحلك ىلع عخرلاةليوطلا ||

405 

 : ْ 0 كا را اي راك را دي ا 0
 اذكهو بحاو مسا ةلزنعهن الو رمج نيدد زنملوقألاةف :ر-عندبزّن ار نع سنو تلاسو هل

 اا ز تي ارلاق اذاف سنو لوقق عقروةاصفنم هفصننا ل_عجادن زْنَّوننمو فرعألاىلا

 7 || رثك اٌنلمهنال ةباكحلا نم قتزاجاغناو سايقل ىلع رك عفرلا الا هبفسلفدم دعانا

 ْ ١ را لك م قتاقلاو واوا تلخدانإو هرئاظت لاس نعرتك لانو ريغبامم م هوالامعتسا

 ا 10 عفرلاآلاهدعبامق نكي لنمو

 7 || ىلا لوقتف ادب زٌتيأركاوقكلذو هنعلأ تما فاضينأتدرأ اذاٌنَمباب اذهب

 لام ىلع مالكلا لمتو نيمنَملا تلف ةثالئرك ذاذافْنسنملاتلقارمعو ادمز ثا رلاق ذاق
 لاقتاف ال11 ترفل تزق كلن لك اعوف رضوا وصسو ارور نا نإ لول اهبلع

 . || نم هنعّلَوملا ناك ناف ٌتنكف يك ىحاصلاع يوه ىلع عقرءاشنإ ل ربما

 001 ا اان تاك تان القنالفلاوُتال لاودْمَولاوْنِهلا باومساغ سنالاريغ

 ظ ةلصكا اعيجب تينعاَذاوْنّذلا ةلصك نينثاتينءاذاهريخو نمل مم اريإباباذه هب

 انثدعامف برعلا لوق كلذ نمو كلَ وعمي نم مسهنمو ل جور ءهلوقكلذنخ م نبذل

 كِل نوم لاما انؤم عال تينا أ: ىلا هلع تناك نهنأو ْكََمَأت ناك نم نمسنو

 ىلالمك رو مار ةمهضعبنأل كن امهزو اعيج قعنمح

 نييرعاكلا ل عسجلاةفنونلاو و اولا ت ديل ثدوملا ف ءانلاّت لأ اذا اوم تنعم

 (ليوط) ' (قدزرفلاوهو) نينثالا ىنع
 ب 5ص مو ةهسسصد»

 بابسعس "بدن َمَلمن كن * ىد دوال ىت ةدهاعنافلاعت

 رب د و جم حمو حا م حج تستمع ح عقم حمم حسو 11122101 2

 52 01 7 9 هنشسش و د ال 207

 77 1 ا »: 3 1 ١

 ١ ا ] ٍ الملا ىذاك نوكم سلو ىذا ةلزنعمدسواَذ ممارجإباءاذ- 5 ٍِ

 ٌقدررفلل نذللاةل صك" نين ْء|تدتعاذ اءربخو نمةلص مهئارح اباء اذه هتمحر تبا ىفدشنأو دا

 3 نامسطصل بع ذأ نه لثم نكس دع قوص لى :دهاعناؤ لاعت

 || | هشقتومإعمفتئاللا نعو هنعربخأو نينثا نعةءانكااهنال 1 ا هيفدهاشلا



 )6ه٠.؟(

 انأ هي دحاو مساةلزخسعأم ا اول ماهفتسالاف و امترك و ىذلا ةةزنعاذتوكيف |(

 - رعاشلالافو اا

 لطابو لالَص مى ضشيفْسكَ 0 واح اذامءرلل نالت

 َتنأرامتلقكن اك اري_ةلوقتف ٌتيًاراذامكاوقوهفدح او مسا ةلْزمعام 0 .ا|مهوارإامآو || ٠
 سموم ل صدد و -وو < سود ع 2 5 - -

 اوخااذناك ولف اريخاولاق كب رلزن أ اذام ل جوزعلافو اريخلوقتفى رناذاممهلوق كل ذلثمو

 نوازل يبل و لأ مءاولات ممن اك لأستاذ يسع اولاقلو لأسُت اذابع برعلا تلاقاسل

 ءا“ ارا نإ مبعو 0 ع كلذ ا ! اولاقنيحادحاوافرحنإ وأم اولدحاك اذ را

 لاقو خلوه نبأ اذاَتراذاسف دولا تاكل تلا عسوملاان علال ن١ 3 ١

 (رفاد) مهبقونوملاب رعلا نمءانعمسرعاشلا

 نفل كلو هيقتأستلع ذام كد
 اها دا ب

 تارادام لبحر كرت عفا 00 عضوللا اذفز وحال يذلا

 فدك ب اوج ىف م-هلوق كلذ لثمو َتيارودعدضوو سبيلا
 ىفٌبصنلاو ديِزَتب أر نمو حلاصانأ لاق هنءاك د نلوقفَس] اد نمو ماصل وةيف ٌتحدأ

 اداملِجوزعلاقو هبذ_خأتنأىلا برقا وهو بطاخنا مالك ى ل ءباولساهنئالهسجولااذه |
 م <

 ىعماتههنأل اددز ت بت ا نمتلقاذا لوقت تأزوجحدقو يلو لاس اولاد لزلا ش 0

 هل.قوةضعلاوءا شعل اىلءامدق ب عذلاةقرطواران دقوأ هنأ ف صو د تايطصالا نامه
 ىلتافانهومىرانل تعقر . + ايجاصناك امو لاسع سلطأو

 ةركن نمتردقن اوهرك ديل ناو باط1نا فدوح ومءادنا |نالكلذ هلغاسو تئذا هلوقباهلصو ن منيب قرقو

 مهتارحا تانا دهن هقمح رباودشنأو د سقأو لهس امه لصفلا ناك لصفلا مضوم فن امعطصن و

 لطان ءلالضءأىضقيفبحنأ د لواحب اذامءرملانالاستالأ ديسللىذلا ةلزعاذ
 هتلص نمهدعنامو ىذلا ينعم اذ نأ ىلع كإذلدفاذام هلوقام لع دود مموهو»دعدامو بحنأ عفرهيفدهاشلا

 الألوقيرذنلا بنلاواهيلعا در فلالادعبام عقرك/ ذلفءاد تن الا عف ةر عضوم ىفاف هل قىذلا ف لمجالف

 هةموهو | +هئاضقملاىرج اردن كلذ ف هفنلعبجوأا ع اكفاهعبتتوايندلا م ىفادهت نالأست || 7

 بابلاقدشنأو + لطاب ولالضف
 ىركات بيغلا نكلو د هيقتأس تلعاذامعد 1

 تلم ىذا لثم هبنمىلعن هيقتًاسىفانهتلعىذلا يد ىنمملاوىذلا ةلززعادح اواممااذام هلءجهيفدهاتلا |
 هوجو كامفالت:!نمنامزلا ردا. مف ينلذمتالىأرهدلا هىابامك نعوم باناعىيتيننكتو ||
 ظ ظ رقفلاىيفوختالوةوتقلا ||



 هاك تانلااذه

 ةمالعلاتامثاىف

 راكن الا لء-وراكنالل

 نوكرك د. نأن يهجو ىلع
 اذا هلطموأ هنوكرك ذام
 ديزودبز كان الحر كل لاق
 7 رك كدنع هناا عنتمم

 رخ الاهولاوهنالطمل

 ديزو ديز كات ل و5. نأ

 نأركسفكن امن !هتداع نم

 لاثملاةلافاك الاكلذ نوك<
 تركدأ هلوقىنعم لوالا

 ىناثالاثملاو هءأرتدث:نأ

 نأ نانرق يسم

 فالخ ىلءنوك

 اصالم ها رك ذام

 ىفاريسلا نم

 لولا عفرلازاجإم انههْبصالاز وصيف لف |
 لات كاوا رك دام لع هنآرتيشتتأتركنااذا ب ماهفتسالا ىف ةدازلا هقكنام بان اذه

 اهني وهب سيلىذلا اهليقوهىذلا قرا عنتهدابزلاف رك ذام الخ ىلع هنأ رنوكي
 | تاكتاو فل ىهفاحوتفمناكنأو .ءابىبهفا ارو سكم ناك ناو ا ىرهقفامومضمناكنأق 1

 0| اة او الو الا ل لع د رسك
 ]|| ةعلات هوهمالعغاو ىفىتلاهدانزلا تناك اك ةعنات تراصفهور-عألوقتفر_عاذهو هيماذحأ

 متادوسكم نك سلا ماللاو فا“ الا ىف لَرتياك كرف نافرح نكس الل كر تانك اس
 00000 لق هد كامو كا ف دراك نك اولا نم كيكامخ ةتعنات دارا وكن
 يدل لعك ىنعملا اذهلابءةدانزلاءذه تراصو ا هلوقا اًركشملوقتفادءز ترض

 انوصئموأهنر 3 ارو رت الار ذناف ناف را الد 1 اان القول تك رو

 ةيندي زأديزب تر مح لاق اذاو هندي زأادبز تأ لاقاذا كلوق كلذو «-:ءفراعوف صوأ هتبصن

 | 0 رعت ل جرلا كا لوقيدقو هبل همالك عضوانع هاما زاذهلاقاذاو

 انعمسو ةفر_عملا فالخ لعامإ وُكلذ لع نوك, نأ هنأرل كا هد ل وعتفاديذ

 نوكي نأ هنأ 1 نات ةدانل تدسع نإ رك لسة لم سال .

 هيلع اركنموأ اتم ه-_لعّدار رتغمسن دير لوقتفديز مدقدق لوقبو حر نأ ف الخ ىلع

 ار لكلا برأ كفف مد قد وكمت تركن أوأ مدق, نآريغ ىلع هبأرثوكمنأ

 كن ىرتالأ مالكلا ىبتنمىفةمالعلا عمت ةمئرَعو ادي زأت لقار_عوادي زٌتمقل لات لجرل

 ةاليوطلا ادي زآت لقلي وطلا اديز د رض لاق نإو هارت برضا نع تدر لاق اذا لوقت
 عجباو ثنأتلا ةمالعّتكرتك ةمالعلا تك تيتقااديزآتاقنإو مالكلا ىبتنمىفاهلعت
 تلقنيح نم وهام ةلزن< ند َتاعجو ىتفا تلق نيحوُممو مواسم كلوق ىف ن يللا فرحو

 قوهات ةلزام نكات تاهحو لصولا ىفاذ -ه ّتهذأ ىنمالو هَممالو نيم لقت لو ىتفان نم

 9 ل ممول والجر تير لاق اذا هّنم و نم كوقوهو هلك اذه عنم كتلثلم

 ل دتالو لوألا نمةمالعلا لولا مالك ناك ام عمك عنعانههوه دا ذكف نيلاا فورح
 ادب زةمال علا عّسم نيح لب وطلا ةلزنع اذهراصق لوسملا ثدي دح نم سدل هنأال تاب ف ةمالسعلا 5 1 »6 ع

 تلك تاك ريما نمّددان ل د دعتاقو فرعا لوقوهو كل ترك ذامنم عتماك

 ال000 اذ ترسو ءاناثع لوقف نامت تر سو انام لوقتفنامع سار هلوقكا

5 

 ا :
00 



 (؟ ال
| 

 5 200 يا 2101 ذا د 20 1 2 -ِ ِِ

 ا هينإدبزأو هسينإ ربما لوغ نال اولا زلا هذه نيب لعد ِ نمبرعلان مت لءاو.

 ْ انههاهباوهضو أ كاذكو تان اودكت أ أفَنِإ !اماولافأك 0 اك

 نك 8 ول ناف رح ءاح 5 وذلاو رميا |تءاح اذاقّكل ذك عاملا و هفخماهل ١ اوءاهل ١ لعل افنأل

 1 || تلقتدم مخ لاماذاو انزلا د و1الكنافادب تب : ريض لاق اذااد_كرتسماتدشتم تنك نإ : َئث رامكاىلا جاتعال
 اديزبرضأ نأ ال انلقاذاو |

 رج سس ع

 نال 1 قاولاقو ةيرضأمهاوقاناسءاهلا هباودازامو امهبنينغت_ماوفاكن يللا ٌفرحوءاهل اامهدعب

 انأيعرف ل ار دولا عاملا
 كح لاذكو (جا نول |١١ | اها توبا طإ اسمن للا تل

 د.عسولأ لاق فاسكلا نع | ا رتاك ىنعملا اذه ىفةمالعلا تك رتتئ نإو كفرت دىذلا اذه نمودن
 . .٠ هالاسع 0 0 10 : 279 -- 00 د 26

 لج اما لودراا ْ ليفلام دام زلا ىدلمت همن لان لوةبقج راخانألوقتو هوتبهدأ لوةف تب هذى إ ل_جرلا لوقي دقو

 هركذام ىو سهيفةحاو || - 0
 ل افاد اد و د أ مءاشنإو هللاد ع ١ نم ىف كل :ل-ءفاك هيم_اكد ام <-ءلعر كَ . هنأ نملو هةردابم هيك تو ه ٠

 امانتامالكناكاديزبرضأ || _تنإلنأأ ةيدابلا ىلا جرت أَتاقنيح لاقاك ىنسعملا صعبا مةمالعلا ىو هب ظفلاس ماكي 07

 امو نأن ال مالكلا متي 8 نكي لو تلق ىلع ماهفتسالا قرح تعفو أمن اكنألا يأ داب ولا قالهم صَل
 داو مسا ةلزمع اهدعب راكالا ىلعالداشرعسالا ىلعءاحامتاو لوسملا

 عر عق اذا 0 ا هالا 7 4 - - ع 65 2 0 3 5

 الد : عقو اذا د اول مسالاوأ لمتال اهصنتفاجف 00 رحاهالاعف الاءذ_هنأ معا # ةعراضأ|لاعف الاباناد_هوإي

 .سلفريخ ىلاهعمجاش>ا 00 38 3 ُُ ب 3

 نأال طفالاقفونأ ظفل ||| تأد.رأكاوقكاذو ثأىهو لامعف الاقل متالامدنت ىتلاءامس الا فورحنأاكءامس الاف || ٠
 : 5 5 : 1 , 1 ا ل ا 0 5
 اهانعأ اقفو اهاذءمالو | هنرتكل اوهدح - مينو تالا أ معرت ليلك امل ناو لعسف: ىلا كنج كلدو ىو لعفت

 أنل ىساهنأس م الاة اجو | 1
 5 رهاظرمغ ناقد أ اولعد مك دحاو فرح زن ثلعو ذ .كمواولا أكو هل ىو تودي ب هني اولا مهمالك ف

 قانأر دقو تاهربدالا 1ْ نيتك ن نمت سدأو رو عرق هرغامأوألو لفى هانعاف دحاو فرح ةلزعالك

 ىكسح ةبصانلا فورحلا .|| مرو اىور فوة زن بصنلا فورح فا منأو دايز < بف تسب نيفرح ىلسع ىلزتسجا نكلو
 أ | برمض نلف ادب زامأت لقاك ليل: لوق. ام ىلع تناكولو ادئاز ني فران م داو سيانأق

 ها يرضلاالفاديزامأ لاق هن كن لصلعفلاومسااذهتألا| .
 || كلذو ّ للفلك اوقىف ىتاا ماللا كلذو م تاه مالو ذمه 1

 أ| مدلكلا تكلاهر_هضترلولو :رمشمانهه أو ثاباذهسصتناااف كح اى سمار
 || لاعف الا ىلا فاضت ىتاا فورا نماّسلو ناركفءام» الا فنالمعت امنا حو ماللاَن'الالا<# أ 7
 ' 00 0 23 0 و و ه2 2 7-20 دل

 مسأ ةلزنع هتا_صوىذلا نأ 5 دحاو مسا ةلزنءلع- هي ون اثأل مالكلا ن-دح نأت رمذأ اذاف ا



 لاق نمو هل اوق)

 هلزتم اهلعج همك

 0 ىع (ل 1 اللا
 مم ل و9 ه ةزاح َن وكس

 همك ىف هنأ ن و وكل أ

 بهذم ىلع ةيوصامدم ام>-و

 موقأ ل ئاقلالوقكر ددملا

 مو تطاخلاهعمس موقت

 د رب همك لاقف موقت موفي

 لعفبى ريدقتلاو اذامك
 ىلع بصن هسم عضوف اذام
 ديعسوت أ لاق ردصملا ههح

 هنويمحس مس 0 و

 ند فلالا طوق_س نال

 نوكرال ماهفتسالا فام
 ع_ظطوم ىفامت ذاك اذاالا

 ضفاقتاا مب لصتاو ضف

 هلافام ىل_ع ناكحوألو

 لوقت نأزاكس نويقوكلا
 مهفي ملاذاهمنأو همنأ

 ءدهدعبأم مهفتسملا

 هال عفلا نمفورخلا

 صين ىف اريس

 "تاق مف لع: نأ ىتخ ا تلقاذاو لعافلاوهت لق ك: كف لعذىذااوه تلقاذا6 ذخاو ظ

 0 ١ رهظنالاامآ زن ناك وام ىف لعل ةزنجان هنأ ىلع لمه ناآلا امه دعب نم ءالا

 (:4ل

 | نيذهتءضودفّتنك نآترمخأ لف لعفلاةلزنعلعس فتن أ نأ ىرت الفأ كِلعف ىشحخأ

 لعفلا ةلزغعلعفتو نأ و اهبل الا نافاضدال و ءامسألا ىفالان المن ال امه ًالامهعض اوم نيف در ١

 ءامس“الا ىف هنولمسفماهقتسالا فسم نولوقي مهن كلذو حراك لد برعلا نكست

 الذل دع لتدآ نماتأو اهدعتأ رمضت لاف همك لاق نك هلو كَم ىَحو ناحل

 هما انا ا نأ غلاك ماللااهيلع لشدتونأ ةلزنج هدسنعا اف مك همالكن م نك لو

 مأكل 0 كلان دار ملكا قو دم رسهطتالث أَن أ لءاو * ماللاةلزنمع اهلعج

 ل_عبامهدعب َنَأراهظإن عاوفتك او ىضماعف اهلاحر كس دقو فا لا

 لعسفلاّنأو لعفلا فل«ةامناس يلامهنأو لسه فىل نافاشبالزيفرملا نيذس هنأت طاسخلا

 ظ
 ظ ل 01 نإ ةلزنسمف لقتل كتشج كاوق ى مالا أو نأ طفلا ا ا

 هل ذأ هكارح تنسنإو نيد لوقا يطا تشن رد ذاريخنإ كلوقىف ا

 0 عضوم ىف *ىع كد _ةماللاّنألعاو « هنرمخأ تشن او هن :رهط [تئشنا ماللاد_هبْنأكلذكو

 | اًدنزو كاي! كلوق ىف لعفلا از“عانههْنأ تراصف لع ةيلناك امكلذو را ىطالاا مف ومحال

 0 هيف لعشدو هتازئعاذهف لعذلااذهلدب زناك امى ل عفيْن الدب زناك امتاق َتاّنماذا كن اكو
 5رمراسهس سس <

 0 1 : | تراص و لَعفْسسلاَسدنَلَعفَْن .1تاك اكليل ناك امَتلفاذهلاق اذاف لكس يئن ىنعم

 0 او 11 ١ اكن هرحف 0 واو نمالدب م 3 ظفلل | ندالذ

 ْ متر ك ذدقهن ”اكنف هعراضمل فلام 0 هسعماسلاقنناك ذانيفر 11

 2 ىف اة سلاق اذاهنأ

 مك *الا فىتلاماللاو كو 0كلذو 4ك كفلاعذ الايفل علام ياناذه و

 | ءاعدلا فال وماللاهذ هنأ لعاو ب ةلزاع امهامناف ل عةءالكلوق 3كلذو ىلا ىفآلو لعفمل

 ذهنأ لعاو + ارم هنا ككاو كسعدتلا عطقمال كوة كلذو ىسهنلاو ه'الا ىفام_لزتمب

 : : 2-22 5ك 2 - ِِ 5 0 3 0 46 . 3

هوهمسش مهن اكو ه رمصم ل عثو رع-_سأ|قاهفدحزود< دعماللا
 ١ لاقو هرهضم تل ع اذا نابا

 هس. 86-9

 الامن ئثن م م ٌتفخاماذا #23 سفنّل كلفن فد رعءاشلا

 يظل ك1 بة را د

 الاسم نمتفخاماذا + سف لك كسف: دق دمت



)409( 

 (ليوط) 2 ةيؤئممملاتو دهشاراافاوأإ
 ّى نم. وأ هجولاَر ولاثل * نم <16 ةكوعلا تال ْ

 | (ضا) ظ حالت انبةصسأ لاقو تيلدارأ
 | دهجلك دهو هتعص 7 هعنطص لق ىغلا لانش --

 أ ديو راشملا لاعق' "الاءذهىفالا مزلسانوكرالو لاعفألاالا مْ َِتالمزلا فورحَّنأ لعاو ا 1

 | مزمل مسالا سيلفءامس الا فرت اريطت لاعفأ الاى مزمماو ءامسألا آلا توكمالر لسانك
 | هرمش دقو راما اورمضتلاك مزاما اورمضت) تنفخ بيصترلا ف لعسفلا سلو ٌبيصن | ١

 ظ مهضعن مالك ىف مسقلاءاوو بر مهراسمضايههيشوعاشلا
 || تنك اذاامنأرلعا « يءامس“ لا ةعراضملا لاعف الا ذه عفرلا لودهجو بار اذه
 ْ ىلع ىبمالوإدتبم ريغ عوفرض مسا عضوم ف وأ ادم لع .مساوأ !دةبمرسا عضومفف

 | | عفرلاامزلَآ عضاوملاءذهاهتنونيكو ةعفت تا ناف بوصنموأرورجت مسا عضوم وأ !ددتبم

١ 
 ْ ٌدح ىلعلاغف الاهذهىف لمعت مل ءامع "الا ف لعام أه ّتلعو اهيفعف رانش

 || اهتتونمكو ءاسمم"الا ىف لمعت الاهصن واهمز كف لاف الا ىف لمعتا مَن مءاسمم “الا ىفءإ-ع

 ظ كلوقفإد :بملاعضوم ناك اماَمأَف ًاديما وتك كلا عفراك أهعف رت ءامس“الا عضومف

 || ىفناك اماّمأو كاذلو يدي زكلوقفإد تملا لعئنممل عسضوم ىفناك اماّمأو كادي لوقم

 || طرزاذهو كيتامواذهو لاذ لوب لجو تر رح ا اوقف هيلع يبملاالو !دتملارب غعضوم

 أ اضيأكلذنمو هبشاامواذ_هاذكهف قاطني هّنسحو كاذُلوَعبل_راذهو كاذلوت»
 لوق.تلق كنءاكف لعفالومسا فل هتالالهو ءادنباعضومفلوقبف كاذديزلوقباله || و ع 8 5-5 م < 0 24 5و ٍ 17 4 0-2 3

 2 1 ا 00 -

 نمفءضأ مزادلان الرو سضلا يق نما ذهو كسفندفتل ىنعملاو دفتهلوق فرم الامالرامذا هيفدهاشلا

 لهسأ اذ هواهنمةرسكلا تكا وةر ورضهمالتفذ> ع وذ موه ليقدقو رمضتالرحلافرحو راخلا [[

 سمألان وتفخاذاىأواولا نملدءانل اناكفلا ولا ىنعع وهوةسقاعلاءوسلامتل اوب ررقأو ةرورضلاف 1
 0 . هع 7 ع
 ةرون مقل تاملافدشنأو + هلتددعأ

 قىكنمكبب وأه- راح لولاك + ىئثمجاةةضوعبلاثاحأ ل ثمللع 2

 اذ هوى تمل ىنءمىف هنالىش#خاف ىتعم للعالو < نوكم ناز وع وره ال امالزامك اىلع ىكس مز>قدهاشلا

 ( لوا هنوبتس - ه7 )



 كاد نءوهلوق)

 لعفأ تدك اضاأ
 هسفاومزلأامنا(ملا

 ةلالدإا هيدي رأ هنال لعفلا

 ضار ول
 سايتلالا برقو هتانادموأ

 تاقاذافق ه:ءقاوموهد

 تالق ذك لعفإت دك

 كنأ الو هتلعف كن ريش

 /نمك :رسعهسام تد رع

 ترطاعتو هتمر كذك.لو همرب

 كنب قل ىتحمبابسسأ
 اذافهتعقاومالا ءوئهنسو

 ن كفو هذ[ ن ذك تلق

 هملاثمهتنا ددعه ل هفأ

 تاق: كف همفلخدن)و
 ىلعو هلع ةلاانراقمتنك

 لعفأ تدك ظفلو لعفدح

 ىنعملا هقمقح ىلع لدأ

 اظفللا ىف رصخأو

 قارس ها

 ظ

 1 د 1 كل اج. دا سلا دلال الا ةلقل1كا35. :١ فقط اق

 ! ! ا :ادلاءامس بو يلالعن الا لعل لةبالامفورحلا نمل اذ

 . || نيينسو لاعف الالهي روك ذماهدعب نوكمال قسءامم الا نمىلو أ لاعف'الاثوكنو
 ه9 ودوم

هب امهلوق كلذ نمو ىضما مف نييدقو هتلاءاث نإ كلذ
 - ا ةلزاسع مروا غرفتام د

 1 عضومف غرشبفع عرفي ىذلا دعب تاقاذا ىذلاىفاتلزنع ىهو هأدتبم ىهوُملص حرْمتو غارلا

 ئ عفن :رتلاعف ”الانأ معز :ر نم 4 اتي ال الا و لعل الىزلا نال 0

 قتناك اذااهر 2 و مسالا هامق بصانت عضوم ىف تناك اذااهصنن .نأ ةيبنغادسنإلا

 لعنأت دك اض كلذ نمو مسالا عضومىفاهتنونيك عفت را هكلو 00 رخل عضوم

 0 ْ اةازنسمانهه ل مفأواهمْزَ هالو لاعف الات صم :الُثْلعَو تاعفتدُكَف ع عا كولا

 أراصق هدا لقا ع كا :لذلمو اههبشأاموثدك قرد الداعم دل نال[ تنك ف

 لعاف عضوم ىف لف َتعضو مال عاف د تاق: اك مهدنع تنك ةلرماهوو تدك

 اا زنى غلب لوغت :أىرثالأ ىلاعت هنا ءاشنإهارخسو رثكة 8 علا ادعي راظذو

 لاقيالودي زى مع وإ هاءذازكحواذك ناك | ءاحاديز نو لوقو ساد يدنا

 0007 ليه نسر مالا نوكب .الو ان ست ااه اعتلال لوعتو ديزءىجححول

 ىف ةرالو>دهسحواذهف كانو راصت اق ”ك كاذلوتءّل_ََحدق هنمو اًديز ز

 نآءاهم الا ٌتدَسِع تدك قاولمعتس نأ مهعتمامإ مهتاكو ءام« الل ةع .راضملا لاعف'الا

 مهارتالا لعفيالنأ ترا وقب ثق ملَخ مهاوقودكْنَأ هإ خدت اهو ىتمواهاتعم

 اوكرثكلذ نيف ىنسعملانك الف تأت دك لوةيفرعاشلارطضيو لعبنا ىَسَع نوإوقب

 000000 الك قوورسأ 6 ظفالا اوزسأو  هريسغك ءاتعماذهام وكمال 2 ةامسالا

 العافْنوكي و ال_ءانناكح لإ وقفّناك لثمن الرعش فلا ز وح الل_هفأنأ تدك

 نال ء[ائنن" 0 هوو لو نأ 00

 اوضقنسالمل مسالا اوامعتسس) ا لد نا لم لام يعم اهانعم
 : ىدملااده

 ىفىرأل عل عفلا فتم دتبمتناكواناوج تناك اذانذإَنألعا « يْنّذإ بانه
 هتلاونذإكلوقاضد كلذ نمو كمن [نذإ وكَدح ندا كاوةكلذو ةأدتممتناك اذا مالا

 و 0 20 ب

 دقلوق را لوقب ل-ع>- ى-ءمذ اكو

 و - 2 4-0 229 . 2و 1 و 2

 0 ئثذنس لصفتال و العافادب رهللاو اى :رآت لفاذاى رق ه4.ازءانهه مسقلا و كدحأ



 تالتقوتب رص ل

 )١١1؟(

 تلا الْنَّزِإ !ىوسلعفلا نيرو لعذلابصتب
 ءام "الا ىفاهتلزنع لاعف“ الا ىهذ قنا

 لعفلا نيب و أهتسس اول صفي نأ ىلعاو ا را رد هر و آو م دلةبو يت ىشو

 وعام" الا فلمعياعاهو مشي نأ ةيهار 1 لعفلا نيد : واهتاو آو نَأنبا 0 1 نيملا م

 وودع و وهء د

 لزأفالإنوكتالو تو :رضوف لاعف الافق رتضت ف ةرصتالا ال ٍ

 م 1 دمام رس الكلذا لصفلا اوهركف هقرافتالاهعضولة مزال مالكلا ل

 اذا 3 .وى 0 كالاعاك اهتلعأ تدشن ارامك انا يفك اق لعفلا نيب وواولاوءافل انييتناك اذا ٠

 كئاغلاك َنَدإَت غل [تئشنا و اخ أُتنسَحاَدي .زكلوق كلذو نيهسان بام تمد>ا و تناك 1 ظ 1

00 

 امعلبو كمر ّ اند وكمت 1ثذاف كلوة فلام ءةسالاامأف طوخ ٌتاسحديز تاقاذا ٌتسَح

 اهأ رقبرعلا ضعبانعممو ًاليلقالإَكَمْلَخ وتسلم الُثذِإ و فحاصملا ضعب ف فرط ذهنأ

 ودة ءس 5 <

 | ونال داو لاف أ 1

 اي ةّنبلا بصتتالّما نان هبل تعم لعفلا يم نيمو لعفلا نيب تناك اذاَنَدإَنأ لغاو دع 8

 ايس سانلاَنو رواندا ىلاعت لا و كديجآالْنَداكاوةفءاغلالاأو

 فاك وتقدم :الاك واش | ذَد هز ىرأ ناك كلوقق مسالاو لعفل نيب تناك اذا َئ راس صتنال

 اذ-هف بصنتنأىاانهىَرأل دتالاكب صنت نأ لا عضوملا اذ ف لص الندا اذ آ

 نتوءاغلمالا كوكتال ثا رة ان م كت . [نّذانأكلوقكلذو لا ائاريسفت

 ادد هلو !لبقام ىلعد عما نههلعفلانل 00 :1ثذدإ أنَّنِإ كاوناضب ا كاذ ْ

 ( طمس ) لاق الوقك ْ
2 

 توركمريعلا د قودي ب هني وس عرنال راج ددرأ

 نهو نختسملبفامنأ اله| قام ىلعا د هعم سس دآولو .الامالكلان معطقتماذ- هلق نم ع

 هه 59

 انههمالكلا سدأو عا ند ونيملا ىلعد معملفأَنأ لءقنم لغفً الند هللاواضن أ تن

 ةأدتم نو[ تدك !ذ!لوع هنا دا بلاغا انههنيهلا َنالهلوأ ىف ّتْدإ تناك اذاهتلتع ||

 : يضلاة فعالا ع ||[

 رة :| * هتيوسعزتتال كرامتددرأ

 ن ”هللاللاعقاو لعفل ارد قواه ال | ىعزئ اح عفرلاو اهلعدتتعمت ًادتيماهتأ ال نذادعناميصن هيندقاشلا

 لوقب + ريعملل سلحلاكر امعلل هعذربلا تحت لدعئثةيوسلا اولابقتسالا صاخامفالا لمتالبصتلا فورح ٠

 لست اح لا راك نادال ؟لاورا مك لواص نك هله رحأ ىف هتمواقل ضرعت نم اذه 1
 تيرائااذك |[

 + ميو ع

 ىو هوق)

 (ملا مدقةنو علت

 زاحامناودمعسوأ لاق

 تاريح 2

 مالك صعب ندم ىقكت

 مذ وال ىكاك ماكنملا

 قررت تالا لود
 كروز نذا باحيف كرزأ

 ملا ارز ف رزتنائنءملا و

 طريشلا نس ندا تءانق

 لوقت اك هرك ذنمتفكو

 الوأ من لاقيفرادلا قد أ

 قديز هلوقنم من ىنكتو

 قديزام هلوقن مالورادلا

 انا او-نذاتناك الكر ادلا

 نأ ءاد_ةءالاف تدوق

 ممالك همدقتبال تاوملا

 ترخاآو تطسسو ءالر

 باوْلا تهذماهلاز
 اهلعل

 قاريدحت ها
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 تأدب رتلعفأن ذإهقاو تاقواو أش لمعتالهئاوو نذإ ىلءمالكلا نال لسن ال تاون

 نأ ىلع دياذهمبشف لعافكنأتربخأ اذا َنذإَبهذآهقاو زوجالاك رجم لعاف كنأربخت

 (ليوط) 0 و نيم ىلعد_ةعممالكلا

 ا ل

 لو الا ىبعهّمفطعو هعطقتلو هلو ىلءملكل !تلد اذا كمركا 0 كد 1ى:اتنإلوقتو

 .نسحوهو سنو لوقادهو ىعلأ نملوق ىلعهتعفر تش ناو كيلا ةيظتم اه نإو

 7 , رب حج مج

7 
 5-31 ص - ا كا 1ك 0 2
 نذإلوقتو الح رايممت نك اذالءف ًانذاق كلوقةلزخع وهفلو الان مهمعطقادا كح

 00 لا ا 1 0 1-0
 اعاتاقأا اك ل_هواعإ ةلزنعن الا نإ نأ لة نما دهالإن وكمال كادل اوقبهللاد هع

 6 : 39 1 ملا ا 1
 لوقتنآ كلزوال هنأ ل مق نم نس 0نأو ىك هلريعانههتدإتاعح ولو كادلوقب هللادمع

 معزو امههابش امم اكو له لزنعتلعج كلذ مق كلاذّلو عبدي نأالو كاذّلو بدنك
 ا 2

 لاقف كلذ, سنو ٌثرب_خآف باوملا ىف اذ ْل_هفآْنَد!إنولوق, ب رعلا نءاسانَنأر عنب ىسدع

 ثيدحلا تئدحاذالوفتو ّس :ولل-كةلزءءاهواعج عمسامألا ىوربلن كو اذّندعتسال

 ةلمح 'و نط لاح ىف ٌةسعاسلا كل: كنأ 0 ”الثلذو انذاك كلامإتّدِإو العاف ا

 اًنلو ثيان'لعف كئيدح لاح ف سلو عقاو ريغامهد ع: لعفاا نال قَوْنَأ بابن متجر فن

 ناءريخ نأدركنطأ نَدإت قولو امتِإةلزأٌتلعح اهب همسشن ىلا !تاوخأ ىف اذزحل

 كرك ذدقو + عطقلي مب :رمخ لاح ىف هنآ ترعخ اذا كم رمضد نإ كاذكو ٌتمصنل عقم

 حو مالا ةلم تناك نأءدعب رمضتا م تناكولو دا رمصمنأ لاف يلا نأ مشع

 ملودحاو ىنءلاَت الكت :ايتذإ ب صاتنأ شبنب تكف كينأ . كدا دل دنع تلقا ذا ترمجاال

 بصنلاو عفرلا فتح ف ىلا نايساما هلوقىف ناك ىذلا ىن#ملاهفرتسغي

 07 الاقدم تع تامامأو اووراماذهذ

 ةزعرتكل بابل افدشنأو *

 اهليقأالنذااهنمىننكمأو دب اهلثعزيزعل ادعى داع

 اهلثعىلداعنأل هتاوردقتل اومالكل الوأ فردا مسقل ا ىعهدانعالاهايقأ ال مفرونذاءاغل هيف دهاشلا
 لماعناكمالماعءاعع نأ ىنتفهحدمدقو هبلعىئتدنأ هلل_ءحدقناورمننرزعلاهعءناكو نذااهلمقأال

 متهيلعاهدرفاهلقتسافةزئاسءاطعأ لب لاقي و اذه لا قف دعت ا وزي زعلا عمل يكافئ ًريثك اتاك هل ناك
 اهةىأرليفأالاهايفأ الىوربو مدن



)19 
 - / - و 2 ن 00

 هباغلو>دلا لع م نأ امهدحأف نيهحو ىلعيصنت ىحْنأ عا ب © ىحباناذع |

 انههلغفلاثصانلاف اهلخدآ نأ نثرت لقلب ١ اين د[ ترس كرف ا 0
 اذهو رةياناك اذامسالاوٌبوصنمةباغناك اذا ٌلعفلاف ةباغثاك اذا مسالا قرا اوه 0 . 2 . 1 6 1

 لثمتءاحاذا كلذو نكن لودلاو ناكدقريسلا نوكي نأ رح الا هج ولااَمأو لهنا ٌلوق

 عقرب ىح نأ ل-عاو د يشب ىلعأب هنأت كالوق كاذو اهانعم قوت رامضإ اهي ىتلا كا

 هلاضاكرسلا لس قوش ا اي نيوحو ىلع اهدعبُمفلا

2210 » 7 0 0 7 
 ريق تنك ذاك رسذد وهو ل وهكلوق ىلءانههاهلخدأو اياكم هرمس تلقا دا ءا غلاب هن 1

 لوةدلاح ىفانأ اذافٌترسسل |وةبهن اكفاهلخدأ ى-- لاقاذاق عطقت 0.1ءّتأو هإ-عىفدنأ
0 . 5 1 © ًَ 

 ءادتنال !فورح نماهمشأ اموادإةلزنع انههتراص ىك- ءافلابهلاصةاكريسلاب لصّتم لوخدلاف

 ىفاهنمنَّذِإَت خاب صنلا فورح نمسح ر فنك ىنعمالو نأَكإ ىنسعم ىلع ىلا منال

 ِء ا 0 م "0
 لودنلا توك وهبشأامو ناكح دةريسلا نوك,هناف رح الاهحولاامأو كَدط أن ذإكلوق

 2 6 0 اي 5
 ا اهلخدأن الا ىنأ ى- ىأ عم اماهلخدأ ى-ترسدفاكاذ نفت الا هبمشأامو

 دعو ماعلا هلك نأ عيطتسأالى حاس لَو اماعتمىأردقال-برلالوق دال لثمو || ٠

 قدزرغلالاف مسالا ىف عفرلاك اعيج نيهجولا فانهه عذ ذرلاو وجو أل حسم

 و 5-5

 عمشادشو لس اهانآَن اك *َ يمان ىبطكاد

 ءىج ىح ترش كاذلثمو ةدجالا فرز رد ادهه ىهاعاو اذ هلزنءانهه ىذ

 29-و
 فورح نم فرحاملأ لع دس رو ماري_عبلان] ىحىأهتطبرو 5 ريعتلا

 ننس لوكا[ ندم و كاذلعفت ل ادافل وقتا لاذ لع د! د وقتل ءاف جدلا

 01 © ممدود دوو

 لبق اداوسلان ءنولأ:ال 5 مهبالكر تام قح نود

 قدررفلل وح تانقدشناو +

 عشاخو أل شب: اهانآن اك 0 قيست ب يلك ىحامحايف

 عونر نب بيلك | س8 يب عف "رفاه دعد عطقت :ناروح ل ءفلا نأ ىلع ءاذهلدفءادّت الا لج ىلءىت>د:لوخدهيفدهاشلا

 اناامهو قدزرفلا 00 هي ررح طهر

 تبأننىناسحلبايلاقدشنأو 5 مراد

 لمقملاداوسا!نعنولأسدال دع مهمالكرهتامىتح نوشغ»

 اهدايتع'ال مههشغنمرهال ممالك ل مف ناسغ كولمهنفحل ؟حدم + مدقتاك"ىتحءاذلاهيفدهاشلا

 لآ معاو لوق)

 لعفلا عفر ىتح

 لا نيهحو ىلعاهدعت

 اهحو امآوديع_سونألاف

 ىح دعب نوفل عف ر

 قدحاو هح وامهلصأف

 ام نوكين ا كلذو ىنعملا
 اهد_.هداملابح وماهلمق

 اهلبقامه_حوامن كلا و

 ايمقع نواياتاز وعدقف

 النأزو< وهنالصةمودهل

 نوكي نكلو هيالصتمنوكي
 ىتملؤ الا لع_هلانأطوم

 دقوهعقوأ هءاص هرادخا

 نءو هنم نكموهلىطو

 ىتد-ترسدقةاهلوق اذه

 ريسلا نال عنمأ اماهلخدأ

 فيك اهلخدي نأ هلنكم

 ناىلا لمقة_سملا قءاش

 لعفلا عفر ف ىى>ولاق

 امناواذاوءافلاوواولا ةلزتع
 ءادتالا فورح رئاسو

 اهدعب لعفلاعفترب ىلا

 اهلع نالط»ىقاهاسس و

 قاهلسسك «|فغلا نع

 ادامسال !نعاهلع نالطد

 ىحموقلا تيأر لبق
 موقلاىلءاجو اديز

 ها ديز ىتح
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 0 0 0 سعى” عاش و 6-0 92 6 مام

 عطقتمانههلعفل و كاك قأهللا م ىد ترسو هج ريفرب اطلادن رعى سص يصد دلعمو

 ا 1 ٌلوختدفرتس لاكن هن اكءاغلاب ةنةلاصتاك ل هيف عفتراىذلا لو "الاهحولا فوهو لو "الازم

 (ليوط) ةديعنةمقلعلاقاك
 1 ا 6 2 2 3-0
 : توكرفقةإهرىد لا ناف 5 فعن نأف املا نمد ىلع ىدارت

 رخ الازكلو ىضماهفهريسون الالوخدلا لع لو ىذمامفهتاحرون الاهنوكر لعدم

 نأ عيطتس الح سمآب رشد ةلتلفاذاو رّكآالان زداداو عقيرلو ا

 ريسلاَن الوعاسلا لودلا لهن أدرتملاذ ااه دا ترس ءلوقكسدلفموملا لرب
 ك1 001 ل كا عو ( 20 0 .

 ادهف هنوحربالت الاهنإ ىح ىأ هنوجربال ىح نص مك ذكو ىخذماهمفاعقو اع. لوحخدلاو

 1 ءافلا ئعمءانعمّت أ عيداغلالاصتاك م 1 سلو ىضماهف هعماعقا ولو الان الصمم سدل

 هنيبو لاصتالا ىف تح نيب سرلو ىضماسهفاعقواممنأو لَ الالم نارك نأ ت درأ كنكلو

 ٍ هيفلوخدلا نيعضوملادح أَن الإ د اوىنعملانأوءاد_تءالا فرح ةهلزئعدتأف ىلا اف

 . 2-2 أ مك 6

 [0ا 1 لل ف نالاوقو ل_صغنمرخ الاول وخدلاوريسلا ىضمدقو لصتموس تلا
 تعفراذائ؛قرخ الاهعضومىراذد سل هنافالإ و ىضماسع3 ناك هنأ ىف هلاصتا و 2 .٠ ا ص 4 و 5 0 : م ٠ ى,ظ ٠ 7 ل

 ْ ىح ترسل او25 جي ةباغ هن البصّتناامو ءافلاهلاصأأكل و “الال تا امق عفرلا بان اذه و
 : َ 8 ّ 0 1 ع 7
 ْ تاع ناف ليلا م« نامفاهاشدأىح ترس إكاذكو ءاوَساهْلتدآ تح ٌترسدقواهلخدأ

 29 2 و - 20001 5

 اهلك حرام 0 ارامل ا را قاد ع تيار لوشو تصنةءاعاذفلوخدلا

 0 ا 2 ِ 0 :
 اهلخدبى حدي ز راسه بلع ل >ديهناف نقيتمريغ ماكتملان الاد نوكببصنلاَنأ معز نمو

 |0000 مت عال دما واع 0 0 20 1
 وهفىرأ لعأ ىنإ لاف ناف ىرأ اهلخ دي ى-راسهقاددعهملعلخدن و ىردأ الو ىنةلبامث

 ه و

  ىح ترسّت كل وقتو هاكاذ ىف تدصن باغ لوحندلا تاعجنإو نيف را سلام 59

 قفل "الا نامل ىف هثر مرمس ناد و 0 نان سيلو دب اغلوخدلا ل عت لاذااهلخدأ

 هنءاولأسمو فور سعم بلاط هنأ اولع ص مهل عفراذاىأص خلا | :ةداوسلاو فايسض الا

 ةدمهنةمقلعاتاملا ف دشنأو د

 بوكرفةلحرئدملاناذ ب فعت نا ض املا نمد لعىدارت

 قمناكىأ ل خد يد درس مهل وةفريسلاءلوخدل!لاصتاك اذهم اذهلاصتاو بوكرف هلوةهيفدهاشلا

 ملءاملاريغتلهتهركىأ برشا ١تقاعناق نمدلا ىهو ضوملاىءاملا راقي لع ىدارتة قا فصو + لوخدفريس

 قءمؤ ءاملاىل اداعت م ىترملا كادت من دارت ةب دنتلاوةليدنتل |نمالدب كلذاهل لعكف بكر ؤلحز نكلو دنت

 0 ظ1أ000000000000|010100|10 2ضغظ”00ا1717101] ]| | | | | ] ]| | 111010101 ا

 71-00 قب 6 ب 3



 0 سس رك 0
 رع ملاذا نولوش فردعض هو هنوذ_خأب وهنولوةبنو وكلا ناك لوقاذامناو 2 3

 ُّ - ِظ 5 9 5 ٠ ا 4 .٠ 7 2 م و 0 9 و

 3 321 ع 8 ىلا 0 2 2 3 د 2 0 12 5 2 7

 - ٠ هعه 7 .٠ 0 , 2 2 5 0 4 45 0 ٠

 تدصنتئشناو تعفرتئشنإا-هل>دأى-الءاقالإ ت رسام كاذكو هناقلوخدلا تاعح

 ب 0 .٠ < .٠ و 2 . ا

 ١ نوكراممو تدصن ةباعلوخدلا ٌتلعج نافاس هل خد اللف ترس ىنعم اذه ىنعمت ال ٍ

 ىدشرفاملاطتاها دال بلقلا ممل سانلا صعب هبصنن وم عَ 0

 اذانولوةيفيكفدحاو ويسري هنأباوحاناف اذهوحنواهلخ دست رسامر واهلا[!

 0 ن0 :داقعق رفا عا دأ ى-ترسسهلوقف عذري هرب نما اأو اهل -ةسصرغ ترس تاق ا

 (لتراهلحد أ وساع 0 دق هيلعاومز عا اذ ف بصنلا ىل ءاومتعا

 تدصن تش ناو ادساوابست دنعوال لق ترس نايتس تدر اذا اهلل

 ند الريسريغّتدنعوأ ادحاوا ايس نع ادا دأىتح سافل ةياغلا ىلع

 ريسرغَتنعاذااولخدُأ تح ترساَلَقلوقتو زيسريغنم هّتيغناك دسحاولاو#سلا نمريثكلا

 ترس وقلق نترسامتآأ5 امرك هلوقل نالت دانا 1 سرا

 لد انأاذاف تعم تدرأ اذاٌثرسام ىف فتاك سئ دأف ترسل لوق: نأ عيبق هنأ ىرتالأ

 اهلخدأف ٌترسامرُكن و كس الوام ىف ب صنت ا: ههءافلاب تصنتفاهلدأف ٌترساّلق ل اوت 3

 ادااهلخد أى سنسد انالوقتو ل داانة اذان ثرسامرتك لوقتنأ ىو كل

 اذهىفسادن "الا لش دأ ىتحثرسامنا عيت و لوذسدلاىلاىَدأىذاا كريسا ارقتحمّ تنك

 اريسدإء كالت الريسلار دعا اذاعي بصنلا فنوكباكرسلا عاطقنا لعل ملد ظفللا

 سلاهلخدأ ى يح نيس لوقتو ليلللالوقاذهو هرغمةستتنأولودلاىدؤد ١

 ناكلوفتو اريخّناكل لكن ال رك لاهل دأانأاذافسمأ ىريسناكت لقول كنا الإ ||

 تف شنال اهلشسأ نأ ذافوا ولج دافانههلوقتكلن ال اهكشدآىتحاّستفا و آ

 قى ليقىذلا لعفلا ٌلرمْشيال -دعبامنألعاو ه« تما كلوقوهوربسخمن اعل 5

 ىريسناك لامتسال لذ ناكولو لكفْحَأ) تافاذاّلو'الارعت الا لعفلا ةكرسشكهعضوم ||
 0 2-2 و ّ -َ 0 0

 ىهكلذكو ءادّسالا فورحدعد واذإد_هدامعىتعاك ءىضاب كلو لح د[ ىعحلتا 1 ّآَ
 110 دل 7 ع يا ّ 35 0 ِع
 لصتمرخ الااناوةباننعاسقاق ةلصفنما م الاها داق ترسام نسحأ ام تاقاذاءافلا دعباضدأ
 بدله سبلدغهغطهبشللدعهعدمدهسلللدلدبالهد

 ىدع فرب اع
 وأ لاق (جلا اهلخدأ

 عفرلا هنودس .زاح ا دمعس

 عضوم فهر جلو عطوم ف

 ريق انفدحا نيو>و

 ناصتتالا ع . الاو "ىلا

 ه.لعراصتقالاامأف هلع

 هاىّدا نمف كلوقف
 راسدأ اومركلاو ةعاحجشلا

 اهتمد_اون تفرتءاق

 ىلعف رسوم وهامغاتلقف

 لعفلا عفربهجولا اذه
 ىلا ريقحامأ او ىد>دعب

 هلاعيشصر_ةحت نا كاوقذ
 امناو تكسفتملكت اغا

 دعت م/تدعهقف ترس

 اذه ىلعف هر الو همالك

 نإ وين تصتدحرلا
 رهاناهلج دا

 ةلزغع :راصقاريسو هرييس) كمعلا

 مكنال حفرلا ميقب و ىنملا

 اددؤم ريسبأا لعن

 ْْن روكمف لو_دلاىلا

 لولا اعطَقتم

 ىاريسلا راكأ



 نأرع او هل اوف)

 ترس ةهلزنع ريسأ

 ع اديعسو لاق (جلا

 تاكاذا كلذ لمعت س

 كالددنم ف رعد ةلعافاا

 اركسالو اهيطواقلخ ل عفلا

 لامق:سالاو ىضلاىهنم

 ةصم هلعف لعفا نوكدالو

 ىذلا نبأ هلوقو رهدلا نم

 عنعال اهلخدب ىىحراس

 نال عفرلا نمماهفةسالا
 نعلأسامتاو بحومريسلا

 لام قدر كا ذكر حاط

 ىياسئلا تنأرام

 راسىدلاتد ريتا يواهلعد

 ىلع دامءالانأل اهلخ دب ىح
 هلوقامأو برضلاو هب ؤرلا ين

 بصنلاف اهلخدت ىح ترس

 نسا ا
 لوضخداا هب

 قايعسس مأ

(415) 

 (ليوط) لاق اذاهنأأ5 ىضمامفاعقوام هنأ لالا
 ه9 6

 د 5 رفةل-رئ دنا نق 0

  تاقثاف لو الان مهغارفعمناك رخ خ ل1 تمن الا نم ىذاملا ىفاعقو امهنأ ىعباعاف

 تاقول ٌثرسكراصف ىنغسساهن“ ال عف رلازاج ار ةحسسم سمأ لحن اهّلْخ دأ تح سم ىريس ناك

 عضوم ف لعْفَت عقت دقو ناكل اريضع يق نأ الإ ل-دأفى :ريس ناك نسحمالو نس الهداف

 (لماك) ( دام لوا ىنبنملج لإ هلوق كلذ لثمو عضاوملا ضع فان

 ىينعبالُ فتم ضخ « ىتسيمدللا لع ضأدقلو

 بحاوريغناك اذا لعفلاَنألعاو ترس ىعمريسأبتدرأ اذا ترمس ةلزغع ريسأت ألءاو

 فورح نمرصَت لو كو نأ ىلا ىح تعج راسبجاو نحسب لاذا هنأ لبق نمّبصنلاّالإ نكرر

 عقاورتغ نطو .كدط[ْنَّذا تلقاذاءاد_تءالا فورح نم باوجلا فّنَذِإر صّتْلاك ءادتالا

 - ٠ ١ د ْخ 0 35و 2 ع ِ 9 8 5 م

 تلاسامعاو 1 لوخدوريس ناكهنآت عزدق ال اهلخدن ىدراسم ميألوقتو كم دح لاح

 07 اسد اهلك ددقو يلح 00 راس العر كنأآىرتالأ لعافلا نع

 ايفانناك اذاٌثرساَلَق ةلزخعسلو عقاوم لعفلا نال عقود_ةالنوكيىذلا اذه

 ةمحاوا هلع نأدب ربوهو ا اانا رس لاق نأك واهنأىرئالأ انك

 و 5 410 8 1 82 0 ؛ 3 2 و 3

 ترسامل ]وقت تاخد ىد و تا> دوت درسا-!35ل وهن نأالإمقتس لال ىنعم نمدهح راع

 الا 0 لا عم ان ماعد تامثوكتو تحاولا ف يسَح عفرت اهناف ٌتلحتد تح

 ا 0 اال تسئاهلس يح ترسل وغنو َنالاو أ ىذمامفلو'الا عمّاك
1 

 لوح دهعمناك د قدنأ

 و 5 َخ 0 ا 50 .٠ و 5

 00000 دا: راها, تر كاوق لذو # نش !نمهءفلعأ انوكأم با اد_هوب

 : لو ل لصت ااههفعفرلا بااذ_- هدتم رباؤدشنأو 5 هدارأوئئلادارلاقيو بهذ. واه ءاح دارت

 داوموهلاقد ولومل- د ١ نمل >رلء ءاعلا هلاصتاك

 قيئع ال تاقتُع تيبطف »+ ىدس مثلا ىلع ما دقلو

 ىد>ترستافاذاىطاملا ىعم ىف ى> دعب لمقت سلا لعفلا ع وقود > ىلعت درس عم ومرح عض خوقدهاشلا

 هبآدوهمااذهنأدارأاغاو اعطقن مايضام درب هنأ ال ترص ىنءم فم آزاحو تاخد -ذت درس ىنءم ىف لخدأ

 مائللا نم همس نملزنب هنأ ىنعملاو هعضوم ىفاذه ىلع ءلعفلاة مامر ممأدقلو ىنعم لمقو متادلا لدفلاك هلع

 هميجالف هلاراقتح اهنعبمل نم هلزنع
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 نوكيأل لري_-َن"السءشلا علطت تح ترس اوقكاذهريصيف هس نكرلو كرس دوب لديذ 1

 َكَساهلْحَدي حت هرمسو ىلا لح دب وح ترس تافول كذكلو هندودالو متل تالا 1

 نأانغلبو كريسألاةوخدنكي) كثدبو كْرِسيدْوب كلتَثَروَحَد تلعج:الَّتعفرا ||

 ىت>ح 21 زاخلال_هأةءارق رغب لو لا لوب ىحاولرلزوةم الا هذسهأر قا سها ظ

 لرو_ببسنمديز لود َتاءجاذاديزاهأخدي و اهلحدأ ىن- ثرمسو اهّلخدآوديزاهلدي

 الإ نوكبال لؤ'الا عفرّتأال لاش كل: فانهههل_شنأ ن ماديدتالو هاَدآىذلاوهو | 1

 فمع هنال هسعبتين أن مرخ الش نكي لو الا لاحءذهتناك اذاو هريس ةلوخدّسسو |

 ىَدْؤِب لري سناك اذا ٌديزاهلخ د ىتح ترسلوةتتانو<مهنأكلذو تح كوشد ىلع || ٠

 كنأال هزاهلج دي ىحواَهلْشدأى شر سلوفتو لقئاهلش ديو عبس سلو

 ىف4كتداعاك تح كدداعإتراصو اد ناكس ملا علطت ىو اهدى ح ترمس تافول
 ءاّدآناك اذإورعاولْخدب تح ترسلوة:نأزوجدقو ديزوخ أَن مو ارع نمو 3 1 هلي ْ 3

 و 0 للا ا رس 2 ا 0

 ترسزو#ال هنأ لعاو 0 لوسرلا لوب ىحاولزلَز و زال ال_هأ ةءارقُكلذلّْمو ريس

 ٌتعفردفو ّتبصننإو زجل سمشلاعولطّتعفراذالوقب سمشلا علطتو اهُلْسدَآ مح
 سه ع م 0 1 1 م / سم اس 50 أ 0 000

ن كيلو عف رتنأ لاما ذ_هففطعلا ل بق نم كل ذَبصَت ملاحي يفلت
 َنءال ٌعفرلا

 نسس#و ةيصانلا ني , و هند تلح دقو علطت ع فرتف لرب هنود نأنوكيآل سمشلا عواط ْ

 ىو ةمقل مولا رس لو تاروت انيس سم سعشلا علطت كح ٌترسلوفننأ

 سدقلاؤعالاع اهل || ٠
 - جوصو ها < 6 ج5 3 85 هد

 ناسُرا,تْدقبامدابنلا ىدو د مي جل

 اهلشدت حان لقلب 6 اهلك ا ايو لودر عقرت ىلا ىهةرخالاءذسهف ||
 ا 2 1 1 ا 1
 تناذ الا كءممىذدوي سدا كرست الى ص لا هدحو ههحو اذه ناذآلا عمم أ ىح ترسلوةتو ْ 7

 و 1 و 2 202 4 هيا 0 أ
 ىح ترسلوفتو كريسه.ّدؤبلالكلان اللك آىد ترسلوقت كنكلو مجصلا هدؤيانا ||

 سدقل يمال نينثا نم هيف لم !نوكبامبااذه4_:حرباقدشنآو د

 ناسرأبندقبامداءاىتحو دب مهطملك-”ىتح مهم تن سم
 هباصصأبىرس هنأدب راهربغام "ل كيسي ماتت 35 اهلوخ دون ماعريغةين امل اىح لع> هيفدهاشلا

 دوع :ىلاجامعالف دهعو ليخلا مطقنتو 'ىطملا لكن ى>انزاع

2 _ 

 ( لوا هوسس -.6ع )
(2 

 زوال هلوق)
 اهلخدأ ىىدثرس

 ) ملا سلا علطت و9

 عقتربال سمشلا عت

 ىدونالريسسلاتأ ال ادنأ

 لطبق هلاممستوكي الوءنلا

 دو الز اهلح د[ 1 2

 هيدشبأم هلبقسلو هبصن
 ام عفترا اذا تحن ال

 ىحداعأوإو لعفلا بصنت

 هلوقو زاح ةيصااهلعحو

 ى-ح نييوهشب تاحدق

 اهل دأب تلح كنأ ىتسد
 ةيصانل !ىد نيبو ةعوفرملا

 ناكو نك /ولاهاحتدأ ناك

 سمثلاعلطت اهعضومىف

 ىف ةيصانلا يان

 ةعفارلا ىح عضوم

 ىد> نينامةلوامحهذهف

 قاريس ها علطتو
 قد
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 0 ولطذي اعىهاسمنا ارس هب دؤيبال حابصالان“ الهش

 00 رو ارامنإ لع ستنقل يابو ست امانا لع ع جي ءافلاباباذه ب

 || عضوموأ !د بم ىلع ىنموأ !دتبمعضوم فن تو وأ ه-.فلخدامف لو الا لعفلا كرش هنأف

 | 2 0 3 تا 11
 اهفرخ الا لخ دن نأ درت ىددصف دن أتال لوقتو هتلاءاشن ا كاد نيمنسو كإدىوسا مسا

 مسالا ىلا لَو كلذ نع ىندملا تلوح كنكلو ىبدححالو ىيتأنالّلوةنفلونالا هسبف لشد

 ظ مسالا ىلا لعفلا َمْضّتَ أل احتسا كلذ تدر اناث دق نامت كتمنوكي سدل تاق كن'اك

 أ |١ ١ ٌتاتانكلوهلوقةزعبذو الا نوكأ اوال مسالا ةلزخع ل مفلا عمّن نال ْنَأ اورمضأف

 || روطتالنأو مسالاةلزنع لعفلا عممن النت ّْنآاو رمذ أ انإفهسلا لع فلا اومضين أ اولاكا

 ظ |0000 ال طانتسالارو دم عيالك ل ثغلا فنوكتالناعماهي عقيم الانهه

 ظ ' | ليثتلا ف تاقكلنااك كن انزل ناب نكي تلق كرات: 10 تاقاذاكنالواور مضت

 . || ىاعملا هذه عفتالكاذكف ثيدخ كن 1 للوقنال كن مدع: هبملك هالو ليث ذهوٌتيدخ

 1 تلقازاتخ اهودنو توك آل ىفرمضملاراهظإ زوالا تاراهظإ زوحالو آر امال ءاقلا ىف

 ريل ؟الازئئاع ناك ولاذ_هن"ال تيد لوة:تأزدم) و تاتا ركب ل تلقكلت اك ر اصلا

 0 | ٌثايتاٌكيلاولاقمهماك ىح ةيملا ىف مسالا ةلزنع ههيسش أ امك مت [ الو كن 1 مهلعحّرظاو نأ

 . (ليوط) ظ قدزرغلاّلوةبرعلا ضءدداشنإ
 ايار ٌءْيِسأل بعانالو ريش عني طضماو سل َيئاشُم

 (ليوط) اضيق دز رفلا لوقهل مو
 كا اللا و ةنج نوكي نأ ىلسبرزامز

 2 وط) ريهز لوقهلثمو تال لاق هنءاكراص هن'الءرب
 1 1 2 ه6

 0 اذا امش راسألو د ىذمام ران كالا

 قدر رفلإ افلا تا ىفدشنأو دب

 ” ل نيدالو'ىلا 5 ةسمحجأل روك نأ ى إسترزامو

 كلل ىدلا تددلاو يهز تابلا قءدشن أدل تيملاكوهوهرح و توكن نال ىحم ىلع سد ل*همف دهاشلا

 هظفل ارهاظاذ هكا ذرغلا بت ر زاغغاو هاهملاطنيدلالوا ميغالمىل لسرزأ[لوق. امهريسفتباممدقوقدزرفلل

 ررمداف :ورال تدملا ظفلو ءابقرلاةيشخن كلو ه.ىبلاطتنيدلالوةمحربذلاهترابز تاك ز ام ىدملا لبقو

 بلقفاهلاط هان 1 ا رنأ لمتعو اهم ىنءم فاهم هلوقو ريسفتلا
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 رخ "الا فردا فاهووف لولا مزلباسمتناكو ىندماريغتال اوءابلاهف لمعتست لو ال ناك ا

 ىعءلات ال تاتا نكمل ياا 1لراصكلذكو لك الا قاب اومآكتدقم م“ 0

 راض ىلعك لذ ُلكو دحاو تءمريغ ليدل 0 ا # دوحاو

 س و52 سه

 بصتننأك بصقخر هللا لع ود رعد د عفت راك عفنرب 0 0 ةفلتع ناعما نآلِإنَأ

 را

 َتدحت نأفناينا 3 نكيغتاق كد 3ك ليشمل فانهه بصخا او نيملا ىتعمام-.يذوُهيرَبهَد

 و
 ةعوف ص ظفالا فت دك نأذ هنلاٌىّرر ىنعمرغ اعف الها مَ 2 نعمتك تاريخ ىلا

 ناهد وقعت كتل افَد دف ىدن أتاملوةتو تل دوك فا ا 6

 ادهأ ستات الاامأو ىتثدلب تساوى دخ نكف ىساناماسه دا 0
 ا يا ما ني لا ا
 12 الاولَو الانعب تكرشا تنشناو ك_:مثرد_>الوريشك تاءتا كما ىتدعمالإ

 ىندحنام و ىنتأنامتلقك ناك ىندعف ىنن أنامل اوقف لولا هيفل_تداهفرخ الا لخدف
 - س59 ل

 موتا لدور هلوق عفرلا ىل-ةمو اونو -56م- -ماعىضفي 10 هلوق بصتلا لألم

 5 7-9252 ساو مص 5 دوس

 1 و تاق ا |هحو ىلع عفر ت اة ناو َنورَْتعبف ماتوا نوط

 (فيضخ) نيثراملا ضعبل اوقكلذ لثمو

 ااا 5 نيقسانتأت مانأعغ

 هيفي صن قانَثَدفانّسنأام لوقتو !دئبملا لج قم عضوم ىفاذسهف رن نست لا

 اغاو ام ىلع زوجك بف عف راوةعاسل اند ثق ىلع َتعفرتئشناو لو الا فب صئناك

 اذ_هنءدوفرصاّنلف اذّتثَدْخ انت املوق:نأ مالكلاد_وانهههحولا نال ٌتصالارعتْتا

 م-هلوق ىف سسالا ىلاءومضن نأزجم ملاك مسالا دي تلقى لا لقا د 9

 لعف عضوم فانت 0 اندست 1 عضوم ىلء هؤامذس» ة.وعفرنيذااامأو هوك وان رمصسفانم تنأام

 ألك نأ ىنعملاف لم الإمكان ًاتاملوقتو ل عضوم فان هانت د و عوف سه

 لسشعك هت نر امض 1 ىلعدإبقام صن ناك ا نر امنا ىلع هُمصنو ليه َتماكناّلإ

 ليجااّلإ ماكئامو لاك هنئاك ةكرشلا لعتسفز تسلا

 نييئرانلا ضعماباملاقدشتأو د
 هن كب حرف # ناقس انتأتماناربغ

 انتنتأام هلوق )

 اهجو (حلاانئدحتذ
 اند قسمتلا

 لهغلاناك ناونادمح

 باوكاو امضام لّوأالا
 ذحأت عف راع ودل

 خاالاو ديح هيهجو
 دم اهح ولاامأف فرع

 تنآف ائَددتأامكلوق ىلعف

 هحولاامأو ةعاساا نمد

 انتتأامدررتنأف فدعضلا

 هو تادف دل ارا دخ
 ىذاملا فطعت نأ مالكلا

 ىذلا نكلاو ىذاملا ىلع

 عقواذا امنأ ىلع هلج هعفر

 نكمل ب رعب لعفاهدعب

 حصضومراصو اعوذ الا

 كلذلف عفر عضوم ىذاسلا

 هدسعدىذلا ىل.ةّدسملا عف :ر

 انا عض رم قوهو

 ثنك ام ىىعمهانعمو

 اند _كتاشما

 ثيد_حلاو نامت الآو

 ىضمامذنايفنم
 قاريتند ءا

«2 



5 

 ا لك كوع ا ا
 فرعا ىه ىلان الإ ىطدمف »01 هندي مافانم ماقامو

 ا ِ .٠ و ا 0 ا ل ا ءهاأأا
 ىقتدحف ىدت انام قف تصنلاك انههصالاف 4-.غرك _ءفانددزاالإ اذ د_ةكفاشت اناللوقتو ْ

 000 ها 2 2 20 ع6
 لوق كلذ لّثمو 4.,غركمفتددزاالإ ا دحم ىتنيتأ امدارأ اغاو َن دعم ىدن انامىنعمتدرا اذا

 ٌتآ4ناقربز زلال ند 53 ةدلس اس رعد لامر نيعللا ْ

 2 3-0 0 5 . أ 2 0 232: 2 3و2 5 3

 ردمالإ ل ب الو ل ع رع توكسف ئنىعسيالد أك نعزي وى الل ودنو ||

 لعفلا نوكالانت 3 ةاثمتنأاملوةتو دحأ هءوذنال اذهفكنعّرتالو ىنءتئالءامشأالا ||

  قدزرفلا لاه هلكاشب مفلاعف الانم سل لعفلا لبةىذلاَن "ال اًمىلعالو#ت ||
 - ومع دم

 مصالةلاو اهلا فم ءنمالو هدد سيقن تا

 032 راع هتلوديرشأق مالا لرعو الممأتل 0 5 هلوق ىلع تءفر تاش ناو
- 

 (طيس) | تالا نان دما لاو ظ

 وو

 نا ارم سأ رن مانت اعدعنام د اير اماما والا

 فرعأى ه ىتلانالاقطنيف * انيدن ماقانمماقامو

 0 ىقنلا باوحل ا!لاصت ا دعب تضرعاهن الت احتالإ هدددالا لوخد عمبا و ملا ىلع ءاغا ادعبامسصن قدهاشلا

 درماف هلوقباوص فرعةعءامح سا ىف قطانائمقطناذا ىأ سال اىدذلاو هريغب مذ هل تام ىلعهبصنو

 9 ىرقئملانءءلأباملاقدشنأو د هتلاقم
 بأ هلناةريزلا الاب ستيف + ةدلساس رغئدءسلدنامو

 ديسناوربزلال وهب د هلمقئدلا فل لوةلاكهفلوقل ١ اوزئاح عف :رلاو تاوهنا لعءافل ادعنامسصن هيفدهاشلا

 0 لادا اهمسن نء ل سف ناهربزلا طهر م هودعس نم لحر برغت اذاتمهرهشأو هموق

 : قدزر غلا تامل دشن أ او وب

 مصالغلاو اهالا ف منمالو د اهنود عتتف سقنمتنأ ا

 "موف هتلوكن سق نع مئاك. ناكو ربرلاذ_هلوقي د زا عفرف عطقول د باوم اا ىلع عمت ب_ضن هيفدهاشلا

 ولعلا سأرلا ناكم مهنم لح نأب مع ة ىف فرشلاهنع قنوةراعتسسالا قب رط ىلعاحامن مسهنع هناح ا هم لد حف

 تاصلا ىنأ ن ةيمالتاملا فدشنأ او د ةمصاخ

 5 ارش سأر نمانتد اعدعبام دع انريصفانمأ ةالوسر الا

 14 هتمقاةدم فردت ناسنالا تاماذ الوب + زا عفرف عطقولو اعلا تار ا لع ءانرك تصن هيفدهأ ث لا

 ١ تال ناد زال ال ىلا مقل“ الا ىلع هتلج نإ و مااك- اااذ_هىنعماده ٌكنع

 ' قدزرفلاباما ا قدشنأو د نسحأ ناكل باوم ا ىلع بصنل اهذكمًاولوهعف روءافلادعبام عطقهيفدهاشل

 1 اال هولا يااهل د او ىلخ اب ءطلالخا دمى مهواهالا كلذ ن نعىكو همؤرلاو

 7 رجا برطو ظءولا قبر ط ىلع اذ هوك اذ ةةيق<رب->تا مم "الا نمالوسر ىف ثعس نأ ىلا
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 اذا ميت املا عقتالألوقتو لعفىلاهمخأ/لعفلاَن ال تصنلاًالإ ذهن ركحرال

 هليفامهسلع ب صّتناامىلءهّمصتتئشناو رمبستالأ تلق: اك لؤ“الا ىلعرش الا

 هنآيصنلا فىعلاو هنملكشي اول بئماذ_هفبست نفع وقو نوكبالأ تلق كذاك

 لو الا ىبعناكناو لو'الا ىلع نكمملاذاانت دكفاننأت مالوقتو تس و

 (رفاق) هلوقبصنلالثمو تم

 مدقلاٌللْطلاو َحانرف ىلع + موسرلا كرف لاستلأ ا

 لو'الا ىلع رح الا لمست لذا فا هدد الر ذتو مالكا لَو أ ىلع تمزح تئشنإو
 59و 5< 5

 4 2 2 1 مس درو 2ع د دعطد ترام حدا دعت 8 شل 6
 بأ رشا ادااهدقسفاهددعال لودتو تادعت مدمس ار دك هللا ىلع اورتفت ال لح وزعلاقو

 7 - ِ امج 5

 مهلاوأ لاف َنّتَدحأْ ىنتثالوغتو ملىفنيلعفلانيبتكرشأ اك لو "الاورخ الانس || ٠١

 اع رتستفناماسىلا يب اًصيسف امد ىريسئانا

 ىهو مزِاو ُبصنلاو عفرلااهلخال تا لاعف“الاهذ هنأ لبق نم مزه ىلاانههلدمالو

 ةينبم لعقاواهلبقاممْرصتو سانا مال ادنأ لمت عضوم ف نوكتال ةعراضملا لاعف الا

 كثْدصلَم هنت اكالوق كل ذوماللا َتلْدَأ (ضألاعف الاءذ_هلء نأ تدرأ ناف فقولا ىلع

 هيدب رتى 3 تاقااهوخ و كّتت أف ىتئا ف مزمل ازاح ولو ةازاهلاتدرأ اذاكتدصقو

 تانتالانالإ عقو ثيدملا لعمموادا وح هتلعح اذاانَتَدهفانَتأدقَّتْسَل أل وقتو سالا ||

 تمزلو الا ىلعهلاجنإو انئدخفانن أ: كن اكحلوقتو َتعفراَتت دْخ تدرأناو

 ل عراد ىنبنملجدلاقو
 اهئاهإءانغلا قلم مصيف « ده كاهالحبذتل كثاك ١

 هلثم بالا فدشنأو + ليلا نيبقابسا!قامهلصأ و الثم

 مدقلاللطلا وجان رف ىلع دب موسرلا كرف لأستملا

 دشنأو د هنبعت عضوم جا رفو مدقت ىدلاكهبفلوقل او زئاح عقرل و ءافلادعبامبصن هيفدهاشلا

 محتلا ىال باءلا ىف
 احرتسذف ناملسىلا ب اصسفاقنعءىريسؤانا ١

 داراو نكمل |عساولا مسفل اوريساا نمد عض قنعل اورم الا تاو ىلع ءافلادعام ىصن4يفدهاشلا

 مراد نمل>رل باما اقفدشنأو ديه كإملادمعنناملس

 اهباهإءانفلا قلم مصيف ب ةعن كاد ال عذت كن اك

 دقتسل اهلوق)

 (لاانث دففانتتأ

 لوخدلمق هانعمن "ال

 انثدففانتنأام ماهفتسالا

 مدل! باوعهيصنتف
 ماهفتسالا فاأ لخدت
 تاوريغتب الو بوصأ لا ىلع

 انت دك ىنعم ىلعف تعفر

 ترس ٌكلوق ل ُموهو

 ىعمىلعاواشدأف

 لضخ ادانأ اذاف
 قارس ها



 لوةتو هلو-ق)
 )لا ىمدش هند تنوج

 ناكاذاه عذر رزودعغو

 هرب دقت ن'الاعقاو بوثولا

 | كاودك هلع ىتاءانا
 ١ ناك اذا بيلا ترس
 رع وأ لاقواعقا ولوخدلا

 ىمنوكمف ىطيش ل دمام

 ءاع انلف ماس د2 بيولا

 هيشأهن اله ةيصت نضام

 هباوحجو ىلا
 قارعه_س ها :

 و

 ىدشهت .ح لوقتو اوُنهدَمفُن مدنوا اودو جاصملا ضعي ىفا منور هعزو نونهدق ١

)2”( 
 5 هزوص هم 2 ب نار م0 -- 5

 ّ نشدنوأ اودول حو زءهلوقءلثمو 1 |قعم ل ءادنع عف :رلاو هث دصقه نبل ًاتولدول |وقتو
 34 هوو 27 ارا ل ايم

 مااا اولا نأك تاور را اءقاو ب وثولا ك1 د

 "تلق تئشناك نأ ل-ءاو #* لعفأفتلعفدق تدل هلوقةلزنعاذهنأ ال عفرلا الإ سلف ْ

 تاقالنأاك كنكلو ثيدحلاسسنا.ثالا لهده نأ درت كنأ للا معزو عفر ةنئتس أف ىتتا ||
 لا 0
 (لي وط) ىاسذلا ةغاشلال 1 ئك وأ تح هنملا كثدح نءانأف ىتثا

 و ىو س د هدو يا

 لباوودوج ىمسولانههيلع « مءاجو ىندت نيب ربقلازالو
 5. و >د - مو سور ص و< رم ور

 لئاف لافام ري ند هك 3 ارومماقو ءواناذوح تيفمف

 ريس اعد هنكلو هءاتلعتمنوك,تأ الو لازالو هلوقلااو-تامذلا ل عمك نأ درب مهنأ كلذو

 امل | لا انهت سولو للا لاقت .اًناذوع ني كاَذؤ لاق هناك ب اصلا ةّصقن
 (ليوط) : لاقو اهفرءانايق || د

 50 ا هلع بث افى همس كمل تمدح

 1 ناك ىأ (بصنلا ىأ)

 لافاك قطتياميوهف لاق هناك لا لك ىلعوطنتهل_عجهنكلورخ :اللابسلو "الا لعل | ظ

 مدلل ا 5 - ا 2 00
 :ىلعم ءاددبإ موم كري لهو 5 ىطنيف ءاوقلا عد رلالأست م 5

 5 3 .٠ 0 : 1 2 ا ل "ع

 ًامغىناثلاو ضامدو الان ال
 لعايفنمن اك لوخ د لبةناكهن ال بامال ام الكس ا ىنعمناك ناو باخ !ىلعءافل ادعبام برمز هيفدهاشلا
 ةاشلاةهنلاو انوصنم هلئفل لعقض تمج وأن اك هلع تلخد م قلما. اهإ عصيفةمعن جت لريدقت
 قامدلاةغباتلل_املا ىفدشنأو * داحلاباهالاو

 لياوودوجىممسولانمهيلع د مسماحو ىنبت نيءربق لازالف

 لئاةلفامريخنم هعمتأس + ارونمافوعو اناذوحتمنيف

 ١ ثيغلا كلذ تمذيفى_هلاو ارا هلالاريسفتوامحاو ثيغلا نعارب_هلمح هنأ ال تيثيق عفر يفدهاشلا

 ىناسغلاثرحلانينامعنل؛ اذه فرو محيرلاس .طفوعلاكلذكو حيرلابيط تدئا نمير ضوه وان اذوح

 ىم”ولا صخورطا ار زغأ ل باولاودومل او ماشلا ندم ن مىهوىرص:نيبىوربو ماشا ناءضوم مساح و ىنتو

 رممن:ليمط باميلا فدشفأو » ظيقلاب قع هنايتالمهدنعرطملا قرطأهن ال

 ' قلمسءادم مولا كنربذي لهو # قطنيفءاوقلا ميرلالاستإلا
 .باوحلا لع بصنلا هنكمأوإو هلكاذ باح او قطن. وهف ىنعم ىلع عطقلاو فانٌئتالا ىلع قطني عفر هيفدهاشلا

 مدعلا هلئاسرءخعالو بيعبال هنأ ققح مءريخت وه سورديرامتعاللامطان هلم>و رفقلا ءاوقل او نسمح ناكل

 اهم ئثالولا قامسل اور فعلا ىهوءادس موملاكنري لهولاقف هنيذطاقلا |
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 ىدَع ”الالوقن ءلياطتاتلأسو لا رءاشلا ل عاف نانا لونا اذّتبتك |

 -و ردعوسمس لك

 اسما وتاب يد # هن ولات و2 قيتاكدمل

 ْ ىضة:لوح ىةلاقهنأ اكيحاو وهو ديخ مالكلا ل وأن ال هراسغهمفاف ةرعأ الطول 0 ١

 1 اذه توكتألو بحازلا قت ينرت 0 د الءافإ انأل_ءاو » ءانهماده: اسما توكانب ا

 : نإ الإ سل هثّدحأ اف همن ّ قوسوانُثةصفاند نع هنإهاوقكاذو كلد م نيينسو عفرلاالإبابلا

قت ال اعطقتمناكت دش ناو لَو "الاتي وة كرشُنأ ىلع هتعفرتنْش
 ا نآتيدفاذ

 3ةد مهم 59 5

 ع نعري_ مهنا ل عع اكن روإ«ةمق رقت الف لحج و علاق و عف را بف نوكيالف لعفت

 9365 د سمعو 5

 : ل نواعم او مك لءدتكل وه ريغ ملعتلا سدر 6 العحل نو. لعتسفر 5 الالاف مهن نيكل

 ا رارطضا ىف اولا فت صئلاز وك دقو ثوكمف اذان مم أامنالاهتهن اك ٌنوكف نك هل و

 (رفاو) رعاشلا لوقارارطضارءشلا ف ص ف
 2 ل 0 9 و

 اهرتسأفزاحا قلو + مقىبللزخسم كأس

 (ليوط) : سنوءاندشنوىشعألا لاو | ٠
 سس 5و م١ -َ - 7 01

 م هلالا د زكس ْن 2 رو * مكصاذ دنع ىو ركالَّس ع :

 ىنع اللبايلافدشناو *
 ْ ماع مات و تانابلا نصي 11121 ارث لوح ناك د قل :

مضم ناك مس ءاوىضقت ىلع فوطعمبحاوربخهن الماس ع ةرهيقدهاشلا
 | ١ ىضقترم الاناكدقل ردعَتل اوامفر 

 نملدن وهوة ماقال ءاوشا او 4 سقت ادهم تطاخ دي هلوطل هماق أ نمي و هبف تير ىذل لولا ىفتانامل

 فاطءل اونأرا مذا ىلع صنلا ماس ءأس وتانامل ىضةتىوز و ءاون هيون دقت لعهمصنزوح ولوملا

 باملا قدشنأو د ىنع# ىلع

 رتسأةزاجلا قلسأو * مق ىنبا كزتم ها

 اذه لعهمفةرو ىضالفا كرت ركس 0 وةرو سد ًارامكابجاو رخوش واحب رتسأة بص هيفدهاشلا

 هلم ق ىدع ”ةللبايلا قدشنأو *

 اال رو * :مككا دنع نورخالتع

 اذن ا رنأز وجو هر وسذ بجاو ريخوهو ءافلالبقعي بصن قدهاشلا 1 َّ 9و

 ةفرطل باسل ىف دشنأ و ةيعاعلا لمح ب قعب عمو : ع

 اهصعيفري ملا املا ىوأب و د اهطسولذل الزن.الةمضهانل ٠

 نك هلوق)

 لاف (خانوكب
 سلثوكيف قاريسلا

 مالكلا نال نكل باو

 نماعبج هباو_جولؤالا
 عطقمم هراسسع ليس اومالك 0

 در لورخ الا نمامهدحأ

 ءىشلالوةدهن لو زعدللا

 نوكف نكو نوكيفنك
 لعد و 2 9

 توري رات 0 |( وطإ ةفرط لاقو مالكلا قست د
 تاحدرافناسمادردمامال ١ امكعْيفرضلاهملا ىوأتو 3 .اهطسو لذا لال ا

 فانعدت ال ءاملا هلع

 هد ل
 قارا ها
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 0 1 ف داس كتان لو سو تعمم و كنيشفانتناللو قب ورعوأ ناكو

 لئماذهلاقو لبغّتسأ بفكر 0 كثدح ًانأف نأ ام لوقأن اديرأ لاف هيد رتام هل بلع
 صم مسد

 ةامءاعسلا نمل ياهلا نأ ا ءوشلاو اذهب حاصانأف ىتتثادارأ اذاكثَدح أ فىتثا

 1 هلا منال 11 أ ممست [تلقثل“ د ةوهو بج اواذهل قفة سلمت

 ىنعي ىعملاريغتو تصناذا َنلا ٍضقنتكن ال ىنلاثحاولاَفلاخاسناو اذكواذك ناكف

 أ نابتالا َقنَتضقندقفرشل آلا يت دعقف طق ىّتنأاملوفتَنامتالا بجوبو ثيدحلا ىنّةكنأ

 011 ان ىتةخ فكف ىعمتدرأ اذا دف ىناتاملوقتو ناكدة هنأت عزو
 و 2 -

 ىدت ال وعبو تاثالا ل ره وكل لوداع ١ او تد ا نك وتد دا

 2 , 2 .٠ ه وةس# 3 . 2 2

 7 | مان ةصفاشتأ. فوسفاندنعتاكدقتاقاذاو ْئمفلو الا ه'الا نماذه سلف كت دسحأف

 عقتالىناعملا كل تالو كلّ ذانأىلا اوجاتع لف لو الك بحاو َتم> نأ ىلِءدْر

 ال1 |(كلو فطءلاواولاوءاغلا نلت لد الزيت وأو واولاوءاغلا ثناك واوانهه
 0 ىذلا عضوملا اولعج منال هح اا ا لاو رامذالا

 0 داكن ىعيدارأ اذارمغب اغا ىح ىف هواعجاك ءافلادعب نأَراعضا هسفنوامعت س5

 لعفما ناك ام

 بصتنا ثيح نم بج اولاري_غفاهدعناميص:::واولاتأل-عا « خي واولاباب اذه ب

 ”لرشكن أاهيف ميقتسيا منأو افلا رم ايرخ الاول“ الا نب كرم د فاهنأو ءافلا دعبام

 لؤ“الا نماعطةنماءفت ماهد بام ءىيضاهنأو ءافلا ف كلذ ميقا اك رخل الاو لو الا نيب

 ءافلا ىن_عمو اهانعمنافق ىرملا زهترحنإو واولاَنأ لاو « ءاقلاد_ىبامءاحاك

 (لماك) .لاكلطختالا ىرتالا نافلتذم
- 5 

 مهظعَتاعفاذاكيلعراع 5 دمت وواشن عهش ال

 نعةءضهلا ىكو كو مف مةةروسض الواعد عيل ىورو هلق يذلا فل لوقلاك هيف لول أو مصعب بص 4م هفدهاشكلا

 ىلؤدلادوسأ ال الىورو لطخالاواولا با فد.ثنأ او* ليلا ةيضهلاو مهعنمو هموق ةزع

 مظعتاعفاذاكيلعراع د زخم قآتو قلخ نع هننال

 قأتو ىهنت نأ كنم نك الىه#ملاونايتالاو ىهنلا نا ,عمجتالدارأ هل ال نآرامضا أت وبصن هيفدهاشلا
 3 مقنعتيمن اذادارأ ام ناو هيتأبالوئد نعةتملا ىسمنبال نأ ىلع هعطقل ىنعملا دسفلى ممل العرش الامز>ولو

 كيلعراعكلذناف هنأتالف
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 م وم و و » و 1 ْ 7

 ىلع اتراصفنايتالاو ىدنلا نعمت الدارأامناو ىنعملاتدقآلانههءافلاتلخدواف ||

 ورمعو ديز تره كاوقواولاكج تايلءافلاتأ لعاساكاضامو ن0
 - 20 5 - ه 1

 لك اتاللوقتو لالا دعب هيرتم رخ < الاَنأ ءانفلاب لست تآديرت ورش ديزب ثررصو |[

 ف ىبتلا لعشر تشن ار ىلا انهحافلا تتساءل زيتتو عملا

 (ليوط) ريرج لاق عضوملا اذهريغ
 ل ا ل ا

 لوحتو همست لعفن نإ كنأف 5 هباذأ غلسو لولا متتالو

 ءاسهتالو كسلاو نيل نيب هعمل ال هل ل اوةءنأدارأامناهن ال لَو الاف مزجت نأك سمو

 ىلع ل مسلا لك ان أءامنهنأ اكفمّرحاذاق ةدح ىلءنبلل برش وج ىلعئلمسلاٌلك 11

 (رفاو) ةكيطملال اوقب املا اذهىف سصالا لثمو لاح لكيلءنيللا َب 0 وأ لاسلك ا

 ءاخالاو ةدوملا كشبو 5 قبب توكتو مكراح ذآ

 (ليوط) ةمدلا ندب ردلافو مكس دوني توكتواذكع الآلاف اك

 اءّرْحَأو لا رك رفا #4 هنادار خم ادبعب تاق

 لإ هائلا فهبصتت !ىدلاهحولا نمانوه ل عقلا باص افكنع< ردعلو ا ٍْ

 ٌنامتا نكمل تدرأ اذا لست آو نئالوقتو هاغلا عضوممالكلا فاهعضومنوكبآالواولانأ 3 ْ

 كلذٌتاعفاك مالا تل دأمالاتدرأن او _ىّيمٌتامتاو ل :منامتا ىنعت دن 1 تآوكنم

 رب ر بابل ف دشنأو *
 لهعوهفستل عفت نا كناف د هناذأ غلمتو كوملا ّجشتالف ظ 3

 دننأو د ملانبا انه ىلوملاوهتاذأ خلمتالوهمتثنال نسل او ىسهنلاف هاوخد غابت مزج هيفدهاشلا 1 َّ

 ةئيطعلل بابلاف ٠
 ءاخالاو ةذوملا مكنتبو د ىنبنوكتو مكراح كأملأ :

 نوكنو مكراحنوك نأ ع قيما يدقتلاو لو الا ف مسالا لب وأت لعن رامضا نوكتو ب صن هيفدهاشلا

 ىدشتاو * 7 د ردينناهريزلا) ال اذهلوقي دةدواامكشب ويندب

 ةمصل |ندي ردا باملا

 اعزجأو كاذب ر خف أ ملفااوذ * هناداريخ هللادع تلتق

 رخفل اني عمج أل ىأاعْزجأ اوهاتقبر خفأ نأ نم ن كم4 ل.وأت لعن ار امض هبصنواءزحأو هلوقهمف دهاشل |

 دحأا وأ ىدس الا باوذناكو ىتعنمو تزعل هموق نمعزاح ريغ هءىجخأران كاردا وهل: قب ترف ىأ ع زملا و

 برتلا:دللاوهيخأبد, ردهلةقفدي رداخأ ةمصلانهتادبع ل ت5دقهموق ||

 ( لوا هيوسس - هع )

«2 

 ىقأت راصفهلوق)

 (نأرامضا ىل-_ع

 هنأ يمد الا نعلقن
 ىأتوال | هعمسأ ل لوقب ناك

 حدلالو عوفص هلم

 قواولانوكت نأنالا اذه

 لاف هناك لاملا ىنسعم

 ىنأت تنأو قاخنعهنتال
 اذهوٌكلاحهذهو ىأ هلم

 بصخلا ىتسعم ىف

 قاريس ها 2

 ,مزحللم 0



0 
| 
 هوقياسلا افذهىفبصنلا نمو كن الون دئالوقتف كن" الفى تثا تلق ثمحهافلا ىف

 دود 5-

 َنيِرباَصلا ليو مهضعباهأر ةدقونيرباصلا ليو مكماودهاجَن لانا ٍلعبالو لج ورع

 | 1 لب تاغ ن نو تااررفلا 0 ولطابلابقدملا اوسدلنال اوىلاع: لاقو
 و مم هدم

 َنِمْنوكنواسب رتب ابُبَدكنالو راسل ىلاعتافو واولا ىلع هتلعح 2 تنشناؤو ىسهنلا ىلع

 الون دكلوق ىلعرّ الاو لو الاخ الا كل ري ورا رلاق َنيِنمْوملا
 كمع امأو ا

 بصق ناك قصسا ىلإ هتلادبعامأو دوعنالنأ و هلرتلا هل عمتك نأ ل ًآاسنأدرو 1 ملت خللا هبصسب .:. ناكف

 1 08 ءانأىأ كر كد 1 ' الاءزه انتيلايدقتلاو(لاةب الا

 وأ كرد هلّةدوعالن أ سفن ىلع موا دتفو كرا نع رائف دوعبال نع قاف ىأدوعأ

 ةبجاو دراي لوقي نأ دار هنكلو تراب زال نم عمل نعت كروز تاو ةلانسلا كتم مد كرتودرلا اذ عمس 2

 نينمؤملا ةلجىف ثوكلااو

 (رفاق) ىدغ ”الال اه تا نكسشلف لاح لك ىلع بجو ردقتلا اذهرهاظو

 نايعادئدانين أتصل كرت نإ 2و ىذا تان ني رخ الاننلعفلانأ

 : 20 5 ا رزاينوم

 1 ا 1 0 اذاملان الواولاررد_ةئ
 فوفشلا سل نمىلابحأ 1-0 5 00 ءامشأالا هده عامتحال عقو

 هدم 1 ا ل 5و ع 6 0 8 0 3

 بح تاعجو مسالا ىلا «_ةممخأل مد اودو كتل لغز كوخ ّ هو ل2 نأ مقتست مام تاكمناكو لو هانمم ىسهف

 ا ل الا لا لا راصو ىثعملا ريغتل ءاقواولا
 00 ل ار د معو داراستا سد نك طلقت ةواعمل || تا
 (ليوط) ظ (ىوذغلا بعكلوهو) ب رعلا نم عصب 0 درلا علقو

 70 لوف ىحاص هنمسضُعَت و « ىفانزسلىذلا“ىدللانأامو رت أ بيذكنلا
 1 1 ' قاريسسلا

 ةئيطعلل ىوربو ىثع اللدانلافدشنأو دب

 نامعادىداش نأ توصل د ىدن نإ وعدأوىب عداتتلقو

 ىنعم ىلع ىدنان اذ عدأ  ىورب و وعد اند ب ل عسا ًاراهخا وعدا وب ص: قدهاشلا

 بابلافدشنأو + توصل ادعبىدنلاواتوصدعبأ ىدنأو “الا لععد“الوىعدتل

 فوفشلاس يل نم ىلابحأ قيصر ةنوةءامع سدلل

 رام | ىلع لمع هيلع هفطع نكع ملف لعفرقت وما هلأ ال رسدلا الع تطال نر امج ر فت سمت هيفذهاشلا

 ةرق عمةءامع سدلل ىنعملا و بحأوه :وادح اوامهنع ريل | لوح ومس | ىلعام» 0 دمام ونأن النأ

 فوصل اةمح ةءامعلاو شعل دكت دو نيعل اهنا“ عم فوفشلا سدل نمىلا بح أ شعل ءاف صو ننعلا

 5 ىونغلا هل بانلا فدشنأو 5 فشاهدح اوندملا فصتقاوربابث فوفشلاو

 . لؤقبو حاس هنعبضغب و + قات سيلتا ناو
 >7 7770707 جم 7



000 

 (ليوط) 0 نس "اشيا عراو ا

 كوننا روك ا 1

 اغلا ف بصك تآرامضإ ى ل ء نست هنافؤأ دعب سصّعناامن ألعا 0 :ايتمإلا| |

 مهل ثانههُلسَْملاَو داولاوءافلا ف لمعت س: لاك اهراهطإ ل عتسنالو اهرامذإ ىلعواولاو 1

 || ىعمتألعاو « ىّيطعتنأوأمو زللاَننوكل لوقي هناك ىتطعتوأك تمزك ال لاقاذا لوقت ا

 تلات طول كمال لون ليثمللا نعمربغ ىلعءافلا دهب بتنا ام نعم ناك اك ْثآالإ ىل وأ دعب تنام
 0 ا (نولس 1 قست نأ الاد 0 الو ىدضقت نأال 1 عملاق ىةمستوأ ضرع الو ىضَقَتوُأ

 ووك

5 
: 

 و ل 3 1 (ليوط) سقلا وما لاق نبل لتعدد
 دحأكاذنم عةيىذلاو 4(

 امإولاتقلا امإ نيرهاالا اردعتف َتوَعوأ علموا #2 اهو عكا هتف

 ضعيف نأركذومالسالا || ي ىيطن نال رد اردسْفَوَعلايإ لع دلي كل تام ىلعوسملاف ةيوصتمفاوملاوأ|
 اوإس واول وأ ف حاصملا 1 ْ

 مث لاتقلا عشب نأ || ىس لَو الا نماعوطةمأد تنم نوكي نأ ىبعو رخ الاو لو “الا ند لرشت نأ ىلع نيسهحو 10

 ىلعازئأعاَس رعناكل َّتعفرولو كلٌتاَصف ىلا ىناعملاهبفو كل ثرك ذام نا ءءافنلا لمشتتاك |

1 1 
 1 2 تئشنا نواس وأ مناع د سأل وأول وعدو لجلاقو وعن من حنوأ 1 اللا 4 و ةود دوم« وع 2

 أ

 أ راس هس م

 يصار - ناو ةلارمشالا ىلعناك أ

 هنم بضخ ن "الو عفانلاريغئثلالوقبانأ امو ريدقتلاو ٠ بضغن ن "لوتس الم بيطتما اا 0

 زوعو بضغل ىلا ىدؤبام لوقياغابضغلا لوقب اله" الدسض ىلا ىدٌؤملا به سلال اب تسل ىأى حاص ا 1

 همدق + مو عفرلا ىلع بصنل | هعدقتت هب ويد ىلعد دربملادر ون سدح ًاونيبًا وهو ىذلا لص عالم عفر بضغبو . | 1 1

 بايلافدشنأ او نارامضا,بصنل | نمبابلا هيلع ىنامل همدقامناو عفرلا نم نسحأأ هدنعدل ”الديويدس |

 ىلا ا

 تام والو ا نسل 2 ةرخ اح ىصىوقىنعد.الف ! 1 ل

 زامل بحاوريغ َْط رجلا سوا بياملا ال نآرامضا, ب ضنولو فايئتسالاو مطقلا لعمان و ةيدنالا 1

 ددنأو + ليفطلان ماءدارأوم الا بسنلا عي صيت لفل تقلا نم لاسر ماعوتلتقتل تدلار دقتو ْ 1

 سقلا ٌىرمال وأباىف |[

 ارت توفوئاكل سلوا د اغاتي مالم كال َ ّ
 ردة توغنأ الا كإملابلطلواحب هند ارأامغاوفطعلا ىعمدرل هنأ الزآرامضابتتوغب صن هيفدهاشاا |

 . صصبقمل اهريسم ىف همههصتسا نيحىركشملاةئيقنب ورمل !ذهلاقو رذعلا غل ءانعمو ارذعتف ىو ربو ا ا ا
 0 ل

5 
78 
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 (ليوط) ةمرلا وذ لافو

 . ارفقادلإ ب كرتوأ فدا ىلع ه ٌةخ ل 8

 5 وأدب 7 اوم نيف هوأ هم نال وق وعب دو ءادتالا ىلع وأاهب جرت هر كغ ”ال ىلع ناك تشن اف

2 

 2 الاذابزلاقو مقتبس

 ْ اهقتستوُأ اهب 00 موقءانق رد اذا كو

 أ وهلوفتو .لارتالا السالم تال ءادسإلا لع رصنالا قت عفر تشن 0
 1 (لبوط) ديعلاننةفرطلافو ىدتقأانأوأ لام هنأكهنأدتباتئشناو هنمىدتفأوأ لئاق

 59-2 ع ---6 - 3 2 ٍ 3

 | ىدتفمانآوأ ل آنلاو ركشلا ىلع « قناخوهؤ م قالومنكسلو
 سس 575+ - صو ص آكل 7 ممص# عساس دو <

 ا لسرب وأباَح ءادونموابحوالإل اهملكن ارش اك امولحو زعهلوقنءلملللا كلاس

 هذهت ناك و هبت 'ذه كرمت لعلوم بمن ءاّسم ام هندان ىوقالوسز
0 

 ناكو ىو نأالإ ىنعمققامحوالإ لافانهنكل و 1 0 . ك1 د هنآقع هيكل

 لاهو هن ال لسروأ جو نأالإ لاهمن اكمذهنأ ىلع ىرسأفالإ ل ءىرخال العف لرب ,وأ

 "001 لعواس لاب الاةازاع نسر .رىن أ ناكوانس> ناك ل ريثأالا وانحوالإ

 . (ليوط) ىزرملامامتنيَنَصْحلا لاقو سرين أو امحوالا لاق هن اكن لسا وأ اواوشن

 ةمرلاىدإب اما اقدشنأو <

 ارفق ادلباهم ىرتوأ ف سان اىلع د ةخانمالاكفنتام عجارح

 رفقلا اه ىروأ فسم: لعرقتست كفنتامريدقتلاو كفنتربخ ىلعءامحز وح و عطقل ! ىلع زن عفر هيفدهاشلا
 ةخائمالاك فنتام هلوقىفةمرلا اذ طاغ ىمص الاناكو فلعرب غىلعت دب اضي ا وهولالذالا ف سخلاو
 نود ةمان كفنتردقي. نأ اطخلا نع هج رخ ىذا او رمل: !باح ااهانعمو كفنتام ىلع باح الا فرح هلاخدال
 مدقناك فسح ا ا ىلع هلوقفاهريخ نوكم وأ اه خان [لاح ىفالاريسسل نمللصفن:الاهانعمنوكد و ريسخ
 دازاباملا فدشنأ او د جوجرحاهتدحاولاوطلا جار را ل م ا و

 مع الا

 اهقتستوأ اموهكت رسك + موقتانق تزغاذاتنكو
 بناح 0 اا ل اا دام تسل عاد ماطادلا

 001 ةفرطلب املا ىفدشنأو #ْ اوهقتسي ىح مهندملت تمرموق

 ٍْ ىدتفما:أوأل  اسنلاوركشلا ىلع * . قناخوهّؤ ما ىالوم نكلاو

 - لع كنمىدنقأو أ لتاقتنأ كاوق ل ثمف عطقل از اوج ىلع كلذ, لالدت_سالاووأ دمرامءادتبا هيفدسهاشلا

 0 ||| انه هلاقف مهحدمو كولملالاوبءريسعب ةفرطل معنباناكو ملا نباانهشوم ا وعدت: وأ ىنعم
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 َتلَعدَاوسأ وأ عبسلاو * ةزيعأ مانر نمار الواو ْ ١

 نأالولوأ كاذالو لاق هناك نأ ًارمضنالؤلى ع لعفلا لعجت نأ عستتما هنأال كاذو نرمي

 انوا هنآ همي سَ اًموةي..الاءذهنوعفربةنيدملالهأتةانغليو اوسأ

 لتح وزعم لاق لعأ هتناو هنأ ك.ف اسياد ان ىوُيقالوسر لي وأب اجار ومو ٍإ

 برعلا لوقناك مهانإ همالك نا الودي أيحوال شبا نهب دال 3

 (برك ىدعمنو رعوشو) رعاشلالاؤو لمعلا كمالكو فيلا كاتعو ٌبرضل كدي

 وا عسبج وب رميه * لبخاهلٌتْفَددق لمحو
 ىلع كارشسالاو 0

 دبعب مهوتلا اذه 0-55 ع ”الالوق نع ليلطناٌثلأسو
 1 . ووو رى, دوس

 (خلا أ ..قراسالو دعك لزن رشع ماناف تر 3 ا ليلي وكر فاوبكر نإ ٠

 نولزنتوأ فط ع دعب ىنءد هبفلاف ايد نت 0 0 دك وكس كلوق ىلءانهاه مالكلالاقف

 توك ثأ مهمهو ىلع 5 2.52 0 2 م ع ٍُِ

 ىلع قداس طع دعك ءادتالا ىلع هعفرأ لاف سنونامأو انبىناسالو كاوقةلزنع راص ىتعملا ضمت, م نوبكر نأ

 ىنمام لود مهو امالوس دل وهوأ لاق هن اكةن الاف حف :راارسةه حولا اذهىلعو ن وزان متنأوأ لاق هناك

 قاريس ها (ليوط) ريهزلوقةلزنعلءفلملل اامأو لهسأس نو.لوقو ىدتغمانأوأ ةقرطلاق

 انانك انا ىناسالو 8 سلس 1 ىلادي 1

 ناكلاذهك اذهناكو هنأ ىرتالأ اتوا دطلك د بع وهوتلا اذهىلع لا ارشإلاو 1

 لوق» انثدحواننأب وهل ثم ىي لما هانعم_قلام اهفاذه مهوناعإو واولاو ءاغلا ىف 0

 كيمشسف هناا كرف لت هبقمسالاب تملك كلنأ مهن ىعاذه بسن كيلع خس ِ

 ىرملامامحن نيصتلا بال اىفدشنأو < 3 ٠

 امقلع كآوسأوأ عيدس لا او * ةزعاءازر نملاحرالولو | |

 تاعفل كوس نأو ءالوهالولىملاو ءاممالا نء هل مقام لع فطعملذ ًارامضا كاوساةص ةئاشلل ا

 هريغف هما نعضمتددل او كد ءا سمو ىأ اذك تلعفل كاوس'نآوأ نةوصولاءالوه دوك 0 دكا |

 اذهدعدشنأو 5 نالت تالا

 د لي اهل تغلددق لمخو د 3

 ىئثعالإب املا فدشنأو د هريسفت م دقو

 لز رشه[ ظنوا وأ ب انتداب انوك رار قا أ
 نوبكر ألو هئاكة براقتمنومك نعمو.انعمن ال اوبك نإ نعمل عال نولزنت مفرؤدهاشلا | '
 ىلء سنو هلو هءوشسو ل يللا ب هذماذهك اذ, نوفو رعم نكتف برح ا مظعم ف نولزنتوأ انت داع كاذف 2

 نمثل بلحلاو مظتنلاو ىعملا ىف حصأ لو الاو ظفللا فلها اذهو نولزنت عنأوأ هد نعردقتلاو عطقلا أ[



 نيل هلوق )

 (حارشومكل

 زعهللانأكاذونيسن لع

 ثاسنالا ىلخرك دلحو

 ىلا لاح نم هل قبو بارث نم

 كاد نوفرتعم مس .هو لاح

 ىذلا ثعبلا هيْنيسيل

 نمزع لاف هيتوفرتعيال

 م لل

 هذ ىلع 4 ردعب نسف

 اهبنوفرتعي ىتلالاوحالا
 رك دوثعنلا ىلع هنردق

 مسهل كلذ يلاعتو ّك راس

 ثعبلا أ مسهلنسل

 كاد. ركحذسل و

 ماحرالا ََق رقما

 قاريس ها

 ار ا ال جالا را 10212123-13010 ؟ةضقاشلا
 كل ذردغ ىلع ىتعملاو همس َتامن!كنم نبال ىلع ُهْلْسَمَف

 قورااف يآ فلك ىذلا لوألا مرن" الا عاطقناو نأ لعفلا هك

 كاذلعفتنأد رأو ىتدحمت م * نأ: نادرا كلوت كانو واو وءافلاو واوا 1 ارش ىلا

 ىقستاتنأدب رآتاقولو هسا بجو ل رأو انعيابتف أت ندب نرأو نسعو

 00 علا اروعو ىئذحنم كئاسنإدب رالف 00

 6-2 2ةدوهجا ساد ساه 7 )352 هاو 11-5 ةهضاخ م الضام

 ةومنل اواو بالا دقات و رتل ام لحو زءلاقو لاثملا اذه ىلع كريشت

 ةقنامك ىعأبالو دارأ نال لو'الا نمةعطقنمتءاجفإك ررغانالو امس نافع ا

 ىتتأتنأديرألوقتو اودشتن أمك صد نأ ًارشلناك امو هلوق ل ع اهصندقو

 عطّقناغ اك يدبانه نت كانتا تدرااَنك لاقهنكلو ةمتشلاد راى
 اننا نع 5و ع7

 #4 همس هب هرعلات ديرب لاف نآنم

 هن ”الماحر الا ىف - نةغنوىأ ما ور الآ ىف رو لنيل لج و ٌرعلاقو همدكل دوهاذاقىأ

 ْ اًمهادحإ ]اما د لسَتدَأ لح و زعلاقو نا ارقالاو هكا يو نابل يدرك د

 51 لاقناف ري ذأ لحل نمو ىرع ”الاامهاد حار ذنْن الدابشالا سه دن" اليصتناف ىَرْخ ل

 هنالّلْضَتْنآَرك ذاافسايتلالاولالضللا ذه دع وٌلْضَتْنَألوقننآزاج فيك ٌناسنا

 ظ كلذمدادعا,بالطتالوهو هتف طقاخلا لنآ هندد_ءآلج رلالوةنأك راكذالا بس

 ْ] 'ٌُتلأسو اعفر رك ديف ةفوكلا لهأ ًارقو هبدسبو معدل ةل عد رخأ هنكلو طئاحلا نالمم

 (ليوط) 00 (نيزاخاضعبل) رعاشلالوقنع ليلخلا

 تسيادك اسما اع اهارآ ْنآالاو ها

 | 2150176 تعفرف هملعاهلمهترل تئشناو نأ ىعاهتلع-تنشنارايدلاب توبا ف تنةلاقف
 | (رفاوز ننماعطتنساج يفرج أنا لاقو برا الاوهام

 دوران قف لعفلا كارتشاااذههتج :بايفد كأو 5 م الا لالتخ ا ىلاب الو ىفاعملا ةعصب ذخأب

 د هميف هبرعدنأدب رب د

 اذ هودماعاد ريال هن ”الىنعمل ا داسفل نأ ىلع هصنر وحالو همعب وهاذاةىعملان "ال همهيف عفر هبفدهاشلا

 انوا انضعب !بايلاقدشنأو د هلظن نم هعيطسد الرعشلاو +« هلبقو ةئيطءل ىورتدبلا
 ١ هيلدا المنح تودأق 5 ةءاسفاهارأ نأ الاوهاف

 فائدع ريوس لسير .لعل ومهم بصنلاةتهمأىف بصتلاو مقرلاز اوج هيفدهاشلا

 ظ 1 ./

, 8 1 2022701 5 

 تع 9 هس 20000000 0



 رار اهنا 7 ا ارقاعيلعُي

 عنصمفكدت أ نآودعباللوقتو ءادت,.الا ىلع تتش ناو اهكنيو هاذا 6-2 ع

 نق ارثأ ادع اه لوك 0 رام عنيف اذ ودعت الت اقكنأك تعفرتئشنإودد رئام ظ

 مالكلا لمّ نأ تدرأناف مالكلا لَو لعس لهنأال ُبْئيِكلذاَد املا هناكُبنَبف |

 فعضك انهاهْت مي فعضف 5-5 وفى ارتأ ار و هنن نأ ىلع ْ

 مالكلاوهاذ_هو َتلعفتأَت و د_ءاملوةنو .امىلع مزلكلاَتلجاذا نة صتف ىتيتاام |

 كدت 1نأ تودغام لمت لدفن[ تدي دا قع فاول انت تر 1

 : ُتَمَ عضوم لمنال عشنا ذوو لقت اههفىبأرنماذ- هنوكينأثودعامىأ
 نأود عأامهّلاو لوقتو تا ةازاج ىفالا لعفأ أ عضوم فلك وججالو :

 ناوذسعأ اهدار قذماصف كَتسسلاجيَز د كلذت اعف تنك نأ

 ترك ذامغاو الا#ناك سماك َتلاحأ نأو دعأ املاقول هنأ اي اًضقنو الام ناك اًدَوْوُتْلاَع

 اممو ٌسانلاور تس مال هناا يتسم شر هينابعموههوح وفرص ادخل

 (ليوط) م رلادمعوهو) ' رعاشلالوق اهطقنماب |

 دصقيو ٌروكالنأ ِهَتيَضَف « ىاذا امون املا كلا ىلع
 لوناك نأ ىلء مالكلا ل مرلو ادتنافد صاقوهوأ دضقي هنكلو رو اريغ هيلعلاو هنأك |
 هناك كلوقهزنع ان الف رعآو رس اذهىفءادتبالاق اذكو اذك هلئني و روحالنأ هيلع 1

 نأ ًلعاهتوامحت توداكيال# نف كونو لاق ََ ا

 نمسيىزاحيامو ميبأو امون فورطلاريغءامس الا نمدي اجا جيءازتباياذه ْ

 رم ن التاب اقدقناو »*

 و>|[ي2نيفايمقلما + هياعترعأ ارقاعجلاع

 هءوقو بحو هم فرن ال ن> أ ناكل هلدق بوصنملا عال بصنولو عطقل ا لعاهكشن مفرؤدهاشلا
 هاناوزامع اوكلذبلط ق هل + دف هلالداو هنريضملواح ل_>رلاذ- هلوقي »* نوكالرقاعلا جانو هنوكو

 ةقانلاتك:لاقيو ةقانلادلو را ىلا ىتحاملع لم ااهحاقل اواهحشي وارقام نش

 مكمحح امن نمحرلا دمعل بابل فدشنأو 3 اهحاتن ان داذا تدضنأو كدنعتخت اذا اهعاواهخنأ

 دصقب وروعالذأ هتدضق د ىضقاذا امو ا 1 مكحلاا ىلع

 هلاك الا نعم همفو مالكللا لو ىلعمز حلو دصةينأ لتبني وىنملا ل ال هحطقودصقي عفرفدهاشلا

 نهدالوأ نعضرتادلاولاو زعول>هلوةرمأ الادانعمو رينا ظفلىل !ء ءاحاممهريظنو همكح ىف دصقيلولاة

 2 ود ءامدل اوق)

 هنف (حلاّك يت نأ

 نأامهدحأ ناهح و

 نأ ىذمامفت ودعامدنرب

 انو لتتم ا كا
 كءناآنأىذمامف تدأر

 توواحانو ليسا

 نأ داقتعا ىذه اهف

 ه>ولاو لمةتسملاف كت

 ىذمامفت ودعامرش الا

 فذ لعن وكمت آنأ

 ىعماذه وكت أ عص دومه

 لعفا لع جي نأز و < وهلوق
 زوعاعاوتلعف عض دوم

 دقءيثهإبق مدقت اذاكلذ

 ةلالد4مف“ وش وأ ىذع

 لفعثلاو ىذملا لع
 ةنحاصم ليقد سما
 سمأديز ف ءاح لوقت

 قاريس ها كصضب
 راصتح 1



(15) 
 0 هدد هه 3 ملد ص  هكرع ته مس 6 1 :

 ُتْنَح فال انوكءالو امذإ وتإامهريغنمو محو أون أو ىمو نيح ىأ فو رطلا

 5 -ٍ 2 م ا - ه2
 وغلبام فام تسدأ امن اكواغإ ةزغعام عمدإ ريصتف امامهئمدحاو لك ىلا مضي ىحدإ قالو

 ساده نبسانعلا ل اوقامذا. هازل نمناك اه دحاو فرح ةلزنعآم عمامجئم دحا ولك نكلو

 00 اكاناشآ اذاكلعاتح ٠ هلق لوسرا لع تننأامذا

 . (ليوط) (قلولّسلا ماَمَهنب هتلادبعلوهاولاه) رس ”الالاقو

 31 دا ع خان كرم عودا ىتئاعنا

 عضة وزاجلاب مهكلاجر «ياغإو مك اوس موقن م قاف

 - (ليوط) .ديبللوقىأ,ءازجلا نمءاجاميو اما ىنعملاو ب رعلا نعامجي وريني امها نعمس

 ماش كج رت دك مالك < اهب سهلت اانا تا

 ْ (فيفخ) . (قواسلا مامعنباوهو) رانا

 ' قر لاهو نزعل فرضت د« اندكماد فلان ترْضَتَنَأ
 < مص
 تاقدن اك اهلل صو وكت ثوك [نوكت ثيح لوقت ك نأ اهيىزان أت مَحعّنماهناو .

 سادرمننسامعلب ايل اىندشنأو 3 مهتعضر نأ نهل ىغض و نهدالوأ 2 هربا ىأنءاوح

 سان انأمطا اذاكيلءاقح + هللةفلوسرلا ىلعتستًأامذا
 ملو هيلع الص لوسرلا ىلعتدتأ ناىىلاواهلاب اوحءافلا.هنايت كلذ ىلع لدو امذا.هتازاخم هيفدهاشلا

 نمتادبعاباملافدشنأو * هدسرامف هماتونمضمتدملاودابا كتلامزال كيلءاقح اذك هللقف
 لولسلا مامه

 عرف ًاودالملا ىفاريسسدعصأ *ب ىنيعظ جم مويلاىن زامذا

 عجتأو زاجلاب مهن كاحر د اغاو مك اوسموقنمىنذ
 لارا اة نى زلاو هءاسكلذلواجاوجقاثلا تدملا وأ قءافل اوامذاداوقفدن_هاشلا
 وهو عنو مهفىلابسنلا فىمتتاودادضالا نموهو ردحنملاانهع رفملاوجدوهل ا ىفةًرملاةنيعظلاو

 باك ىف طرشل اىلااهح ورخ ىفامذ اة إع تنم ٍدقور يضم نناليع سدةنممسهلكم م“ ال ماع سلولس نم
 دسل|باملافدشنأو + تكنلا

 رحاش كلجرت حت اهيك ص الك * اهبستلتاهمأت ىفنأت صصأف

 . ةيهادغصود+ام او> ىلعمرح س تلت وءازحلل امهااكو ىتم ونبأ ىعماهانعمن الىفأباهتأتءزح هيفندهاشلا

 اهمديحات دب راغاو نيكس اهلراعت او بشنواه سدتلاا م وكن مار واهات أ نمّدإضعم هيسخضقوةءينش

 نمىأقرفتو فلتخ اىأموقلا نب رعشواههنس تقرفاذانيئيشا !ن:ترح نمرحاشلاوام_مممارتن تلا

 لول !مامهنيالباملا فداشنأو »+ هتوهفهيلحر ند ث رح اهك

 قالتللاهوحت سدعلافرصن د“ اندحتادعلااش ب ريت نبأ

 ' سبعلا فرصن ضرالا نم عضومىنادعلااس ب ىضتنإاهانعمن ال اهدعباممزحو نيأب هنازاجفدهاشلا
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 ًادشن هنإ اَذدِإ وام "واع ةلزنع ربسللا ىفانأ اذهنيبب و نوك ًافثوكنىذلاناكللا ا

 ومو”. در

 هديت تح 2 ادي ز ثي> ُنوك 0 ديما اق لكما هان الااهدعب ْ ِ ٠
 تكا ءازدلافو رحئماذ هنوكب الو ريسللا ف 6 الااهدن دشنت ىلا ورحلا | 1 ٠

 امأو ام ةلزنع تراصوامع» ىحت نأ ل بقاهيةزاحاماهيفز جمداههشأ امون اننجترااماهلا 1 ا
 امذإ دانيت وثادع راحت كن لبق نم ميةةسس لق مخل ا 1 0 2 اولا لوق | ا

 تمهمّدسا اذاكن آىرتالآ ماهفتسالا فلوقلاك هبقلوقلانكلو ماهفتسالا نهب يقتل 8
 فورح هنأ هلبقاملة ل هبءازلا ف سل لعفلا لوقت تأ هحولاف د ةلصددعبام 8 0 3 ٠

 تاقاذا كنأأك هل بقالة ادب سلف 1 هابتاناص سلماهفتسالا 1 5 ظ

 نأ هلبقامل ةلصي سلءاز افادت كف انه جقيتلا اولا ضد 1 ؤ

 نمار

 اهعمّتلخدأ ام ىهلاقفامهم نعل بلحلا تلأسو ةلصرسغامييف لع فلان رضأكي هريضت || |١
 اهتلزكع وكنا ىتأتامنإتلقاذا نإ عم اهتلزغعو كن[ ىتأنام ىمتلقاذاّ 2 1 ]

 امانآت لقاذاى أ عماهتلزنسمو تول مك ردباولوكتامبأ لاعتو هناصسلافام نبأ عم[ ١

 الا 7
 كافو ماهفتسالا ف كا :رمضلا ع نملوقت و هلبقابل ل صو «سياماهفتسمالا ف كلذ 0 :

 اولدفاماَم ووبقاذوافل ارز هنأ اوصقتساممنكساو ىَتْْلا ملا قود 1 1 ج2 1 2385
 نعلم تلانو اماهيلام 92 0 هم نوكينأز و دقو ىلو هيلا ىف ىلا فلألا نماهلا 3 :

 ٠ ازحلا ىلعاه> روما كافو رح نمت سلوةهر 12 ىهلاقف عنصأ عن َقَْك ةوف ْ 3 ْ

 اًدإىفلعفلا لاقفاهباو ابشن أ مهعّنماَدل نعهلأسو نك نكن لاح يأ ىلع اهانعمْنأ هال 7
 نأ اذهْنيس 2 ىضماهفدإةزا لقت ئامفاّذاف لوةتذارك ذتأتلقاذا ذإ ىف هتازنسع ٠ ٍ ١

 رحانإكيتآ تلقولو [: بج ناك سلا داك [تلقولكن أى رتالآ امولعماّتقو هى 9 ْ

 || اًداق لفلان لعفلاُلَصَواَذِإو ءازسملاٌفورحكاذكو ةمهباد ناناصتق ناكر || ظ
 || .(طبس) ةمرلاوذلاق بال هبنؤيلات عتابا تاع نيس مت |

 ُيئئاهْزْرَعف وس اماذاتح « ةضابل شراب هدانا تست ٠

 | تيس سوس ا
 ْ ا د "سما ليوا وق

 بئتاهزرغىىوةسااماذ ا ىت> # ةحناح لحرلا هيي ا ا يح

1 

 000 قواطوسم تمول 00 ا
« 

 . لوقامأو هوق)

 ىراخ ب رحل
 هر

 رعووأ لاق ) ١ مقدس

 لن . الهقفاو نم دق :رخلا

 مهلع ادر< وبسلافام
 نوكتال اولوقي مسمن ال

 هات

 مهفتساعةازاحملانوكت

 هريغتةازاجما اذه عنعالوهب

 عسفرلا نوكيلئاق لاقولاك |
 هنأبىصخااو لعافلا هنأت
 عسر عنعمل هيلوعفم |

 لاف امه راسل بصخل و

 م مهنع ىح ىذلارسسفملا
 ءازدلا ل_صأنأوه هولاف

 كى“ لكح وماهفتسالا

 لوقنم وهاما هي ىزوح |

 منامه ارآفماهفتسالا ند

 امهوناوامثم < نوزاح

 اماهفتس انانوكمال
 اذهح رخاذهف

 ىفارسسلارطتا

(« 



 (رفاو) 1 (نونوصل !هعّصولاشبو) رخ الالافو

 5 ديلا هقلاةنامأ كلاذق مك ممدأت ريشا اماذا
 ث

 ْ ّ ْ 0 ماياداللاو لبيب هوأرثسح ثلاهوجشاب رطضمرعشلا فا هباوٌراجدقو

 00 ل هوط) ' ىراصن "الا ميلا نينسق لاق

 1 براضتفانت ادعأىلااناطُح « اهلصوناك انفابسأ ثترصقاذا

 ] (طبس) 1 قوز ملل لاقي

 دقت دقت مهتارن تدجحاذا اًران « ىف عفربمللاو ف دنت

 ب سة ْ نيلواسلا ضع لاقو

 َ مب كنبع عمت نم فك واه « اهف رعراد لكدفل ماذا

 ان كلو الع ملكنا قودو رارطضا اذهف
 ا ريهز نب عك رقد

 اروعُدماطشانر سعشلا برعم 35 ا ا اذاو

 ْ تاقوالا قماجم الا وضتتب طرشلافرحو هنيمداتقو صان“ الاها بام ىلعاذادعر أم عفرهيفدهاشلا

 ف عرس تراسبك ازلا املعىوتسا اذاةتاحراذان 00 هب دؤمةقان فصود# هن وسس هند ام لعاهريتو

 2 نوودلاهعضوا موهلاقي وب املا فدشنأو *ج ناتتكا رلاك لحرلازرغلاو قشوقةلثاملاةعئاجلاو

 ديرثل امّناهنامأ كاذف 5 مدن همدأتزيانااماذا

 ٠ لعفلالوصو ورك !فرح ااعما دت انناماديشنواد طلت طم اتيىحمف مدقتاو اذاذعدام مفرهيفدهاشلا

 0 مطلنا ننقل بابلا فذ شنأو + ' هتلاةنامأب فاح ىنملاورمضملا
 براضتفانئادعأ ىااناطخ + اهلصوناك اننامسأ ترصقاذا

 . لعةلماع اهردق هن الاذانا اوج ىلع مزح عيشوم ىف من ال ناك م ضوم لعافطع برا ضنف مح هيفدهاشلا
 ١ ى> ١ سانا طعاما اناصونارق .الالالوصولا نعءاقلل | ىفانفامسأ تريصق اذا لوقد * ةرورمضلإ

 : قدر رفلا هلثم فت املا قدعناو + مهلانت

 , دقتمهئارن تدمج اذااران د ى عفرماو فد. فخ ىل عقرت

 0 م أ نم ىتابسقى عفرتلوقي جلد قىذلا ف لوقلاك هيفلوقلاو اذان اوح ىلعد-7 مزح هيفدها ثلا

 داونم مقورضم نينئايلإ ىناةعاطو "كر ”كردممأ فدنخو هنملبق ىريسغب تدعق اذا: دقوتملاراثلاك ةرهشلا

 1 | 0 وا انستا تاما اقدشناو + سم ننالمع سدقى بع ف دن .رخن كل ذاف سايل إ ندخاط

 ا مسن لدم عمد نمعك واهل 35 اهنر عراد لك وىلز(م اذا

 ْ 15 ْ ىلا فلز اذاتيبلا ظفلربب قو مدقتاك اذان اوح ىلع مخس مزح ىف دصاشلا

 1 "٠ هيلظلد ل عفزامضا ةعفر ورطاقلا فك اولاو سب معسب عمو كديع عمد نم فكل اواهل مكس ة مح الا

 1 ةديصق قرب رحت دملاو بكسي ىوربو ةؤورضريخأتلاو ءدثلاىلع هءاعفت منوك,نأزوحو مه

 1 قدشنأو »+ *« .ةييمنديصت ن مرن نوكأ ل متع والخ هتيفت تريغو بانك هريغملاب سنو ةيئان

 "1 ريفر نسل
 ' ١ 0000 00 اروعدماطشان ملا برغم د اهتم عيت ءاكتاماذاو

2 3 



 (8؟ه)

 تاقاذا كن لملخنا معز ١ هلتقاعباوحلا مز ولاعف الا مز هازرلا فو 6 :

 كن : 1 ىنثا ثلقنيح رح "اللا اوس تناك اذام .رمتاك ىتأتتاتمرتادن فكنا ى :

 فو زر قآل بيق نمل اقف كدت هلأ فءازملا ف و 0 هَتِإّنَأ لي و

 ةدحاو لاح ىبعمذ هو ءازدلا هبقنوكي" الفاَممقراغت , اماهنمو اماهفتسا َنكسف نم :رصتردق هاربا

 لعفلاب باوهاامأف ءاغلان وأ لعفبالا ءاز زا ٌباوجمنوكيأل هن لعاو * ةازاجما قرافتال ادنأ

 - دهس ثنية 700 3 5
 رم ٠ زو مورا .١ انرر* د و نع “لاول 3032921: خفي حان عج دس 0
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 تأت نإكلوقفءافلا,ب اوبل امأو كلذوحون 5 .ريذكنإو كن آى ان كلوق وصق

 لعف الوةد لبحرلا نأ ىزالأ الو دول عضوألا ذه باومباثوكبالو كيحاسانآف

 موملا ٌثوغلا كان دةنلوقتفس 1 اذكو واذك نوكينذافلوقتف اذكواذك

 لو زعلرف علب | كلاس زج باو هادي رتعضوملا اذهقّعو اولا تلخدآولو

 لؤ'الا مالكلاب قلع ءالك اذه لاقف َنوطنممادِل عدل يَدبقَما 7

 قاهةلاءباو كانك اكاونت عضوم ىف انءاهانهو لو 'الا مالكة مءافلا تناك اك 1 ْ

 0 ةلمماوسهوهدلذ تو لاف لمتنا هطوم || ١

 أل لخلا عزو ءأدتسعىجضالءافلانآك أدت ىحنالاهمأ ءافلا ةلزْع_اهلعح امو

 اصيبق ءاضلاريغ مالكلا ناكلان ا ذدِإ ىلع ءافلالادإناكولو مميقاَذِإ ىلع ءافلا لاغدا

 ءاغلا تراصاك اياوج انهاهاَّذإت راصف اهريسغ نءءافلا تنتاك اغلا نع نغّتسا دف اذهف

 َنألبقنمرعاشرطضينأألا اذهنوكماللاق مي رك انآ نتات نإ ةوق نعم ٌتلأبنو اياوحأ|

 نوكينأ اوهركفام هلبقامنيسقّلعمألا نانوكمالاّذِإ وئاغلاوآ دتبمامالك ثوكي رك انآ | 1

 لحفلا نسعي ملك تاج ييسر ارحم رءاشلا هلع دقو ءافلاهيسشُن)ثيحاباوجاذسه ا

 ( طمس تيان” نيناسخ لاق

 لاو اهركَشي هللا تان لعق نم

 قاهمشف هلكراهتل اريسس دعب ةعرسل او طاشناا همفان تصوا# امف بح ام لعاذادعنام عفرودهاشلا

 رعذأو هل شحوأ كلذفدلب ىل ادلب نمجرخي روقلا طشانلاو عم سوأ دئاصنمرعذدق طشان ةعرسماهئاعمنا
 بالا قدشتأ او »+

 نايسمتاهعرشلاب ىشلاو د اهركشنهتلا تانسملا ل عقب نم
 نأو هوريغنب وحلا نا مص المعز واهركشي هللاةريدقتلاوةرور. باو 4-١نمءافلا فذح فدهاشلا 1

 ةياورلا ٠

 ناس هللادنع رار
- 

 © هركشي نجرلاةريخلا لعق, نم <

 هنأملعا و هلوق)

 باو ج نوك.ال
 ءافاابوأ ل عفنالاءازملا

 ىدلاوىاريسلا لاف (ملا
 ىفءافلا لاخداىلاج وحأ

 لص أ نأءازاباوج
 العفن وكي نأ ب اولا

 نووذمئئمهن الالمقتسم

 د>وو أطرشلا لعفاذا هلعف

 رفا اا
 طرتَيلا ىهناو طرشلا

 ض رغم رخ الانامهدحأ

 ىزاحت نأ مالكلا ىف

 امتاشلريملاو ءادتالا

 لاش الثإو باوملان ع

 لعق عقوم ناعقي الواموب هو 0 متاعب الواح 0

 هدعب عشقي فرحون أ موزي
 عمهواعج وريف اوءادتبالا

 تاوحلا عضوم ف هدعبام

 واولا تودءافاا اورادخاو

 نأب اول اىحن' المو

 طرشلا سمة ءنوكت
 ءافلاوهءالسصتم

 ها كلذسحو

« 



 ىتأتنا هلوق)

 هسف(خلاٌنلعف ال

 2 ثاهحو

 ىنتأ: نا ىأءاغلاريدةت

 ةبنوخ"الاو َنلعف الن
 نلعف اللاقدن اك ميدقتلا

 ريغ امهزلكو ىتاتنا

 مد ةلاامأواغن [هانركذ

 مزج عم نسال هنأف

 5 ١ ب ا ىتين أنا كاوفك نسسح

 2 رهزلا# ىقتتأنإك ت1 ىأكت 1 ىدبتأنإلوغتدقو تلعاذامهمالك | ىتتأت]ناوكنمرك ال

 الا ا كالو ىلا تئاغأل لوغتا + ةلكسم عون لتسملخ اءانأ كو | اذهلجأنمو كنغال
 اا ا , ا 0 )ا لعفلا طرشلا اومزلأ

 0 او تال عنا تال نمسا ىتانتائنتسكالو] ودعا عا زررح لاف رعشلا قءاحدقو ةلماعلا ,رمهنإ تألق رمت ا ىتاتثإ رسم :
 كنمرك الىتست أ نئلهنلاو

 كروزأال ىتوفح نئلهنلاوو

 ىسغي نيملا باوجن اال
 طرشلا باوسج نع

 ها همز لطم و

 قاريسس

 ىدس الالافو ْ

 7 نااعرتالا ةادنسم ىحت نع اَلَنأل بة نم نكمل ىنتأت نإ مالكلا ىف نس الهنأ م عزو :

 0 ا د اوت ل ا نآنإتلقواف اذكواذك نلعف اللوق ل-حرلا ْ

 3 وأ ةرمضممالااءذهن م ديالو دع ال ىتأنإ نانو كةمرك 5 ىعمقهن الا

 1 مكيف َنلعذأل عفت نأ تلقداف كتمرك الون أن هللا تلق كن اك نيسهللا ن“الةرهظم ْ

 لاعذ'الا ىفءازمافو رحنمئنوأ نإ لمن مالكلا ف فو مالكلا لوى لعّنكمفالْنأل |

 نكت / لوقت كن ىرتالا هاسفام مزح: ناوحاهلت اوكنالم ظفللا فه مرت ىتح 0

 نال لل ةلؤهدت ثلع اموتإ ترخأكن الرعشش ىفالا ىتأت نإ كت لوقتالوىتستأ | 1

 انكرفغت نإ لح و رعلاق هنأ ىرتالأ مهمالك ىفاذهىرباذكهف هلبقام مزكئاناوح |

 نب رساقتا نمْنُك ًاوَجَرو ىف ارفمتالإَو لو زعلافو نير مالا َنمْنوُكَنل ا ٍْ
 | 1 ماسر ا ذاننان طرنلا

 قاهلك اثيىذلا اذهفءاسقام مزج ٌباوجاهلنوكبنأ الانس لهلءاعلا نإتناك لأ 2: لا دانا طرس

 ىلكلا هللادع :

 سيلا

0 1 
 ماط سلا عك رع « اهب ريش زععلا اوُعكستال لت ب

 م هد

 ل

 ١ عرصت ةماعلا 5 عرق اب ساحر نقلا | ٌ

 ا نملحرلباملافدشنأو د. هلواسمّئثلا لثمن الءاوسلا نمهقاقتشاو نالثملا نامسلاو
 أ ملاظرتعلا عكس نمل أم .رشزنعل ا اود كف ال لع ىو

 . ةريصقلا ع وكذلاو عنق عكست ىعمو هلمقىذللاىفمدقتا< هيفلوقلاوةر ور ضءافلافذح فدهاشلا

 ريهزلباملاىفدشنأو + ءىطنمىجح لعثوءلملا نمط ا ركل وكر طلا صبت م

 11 مرحالوىلام بئاعاللوقن #* ةلأسمموب لياخ هان أناو

 الاذهزاحوليلخ» ا نالوقبر دقتلاو ميدقتلا هينىءلوقي عفرهيفدهاشلا
 فلا فتلاط غن

 00 جات اليلكلاوىرملانانسنءمرهلاذهلوق. ءافلافذح ىلع. ردقي درملاو

 الع هادم ر رحل بالا فدشنأو #* هملئاسملءهمرحالولامد سند ”لتعب ل لئساذا ىأم ارخلا

 0 عرصت كوخأع ىصتنإكنا + ع رقأان سباح نب عرفقأا

 ا 1 0 ريل ايلا دب اولا هنمضتودبلاىفعا سىصت م دقت هس. هذم ىلع هيفدهاثلا



 (؟ 9)
 نيه
 كرش نوه

 (طمس) هلوقكلذلدمو كلوخأ عر ٌرصننإع رصت نتابعأ

 ُتيِذاهَعْلَبنِإاش راد رلاو 3 هضرداف رمال فارسانده

 ةمرلاوذلافو ورعوب أ هن دشتأ دقوه ىمدالالاق اش ل قيسشرلاأ ّ

 رطان ٍبناوسملا نين نمتنأ ه »* ىذلا بناجلا ىلع فن ىقمفإو ّْ ٠ ظ

 دخلا كاالاو امرعتسومأ وج نا اذاءازلطانهوهبشو رعشلا فاذ_هزاحف ف اةرشأ ىمولخ انعأ

 كمقااهركشت و ملط ةلزعب[ةح َتوطسشت مهاذاب ماطت و اهركشتهّنلا م

 ههشف ءافلا ىتعمدب راما جات راسا نر اوطتقت فزاع ا ذهناك ْ

 1 ار ىتنأت0نا هك ىّست أن إلاق.دقو همنعت تنأ وهفذ_-مالكلا ىف زوام ضعبما

 ناك نم ل--وزع هلوقٌكلذ لم عفا لعفتن إلاوهن اكو موز لا لعفلا عضومقاذهّن ال

 (طيس) قدنرفلا لاو لسكاكف اَيفهلاسعأْمِهلاَقَوفاَهسزو اندومي
 ريغو ٌتاذارودصا اوُفّشي كدلع #2 اوردقنإ موقلانأب وسو |

 (لبوط) رفعت نيدو“ الالاقو

 ا سانلا نع ؛ 7 د يال

 وهو رخ الامزح نأ همكش.لو الاءزحدق طرشا!فرحن الرعشلا: رو ىضنماذهو كوخأع ىصي
 هلثمفبابلاىفدشنأو + مقىبنمس احر ع رق الاومدقتاك ءافلافذح لعدرملادنء

 برذاهقلب نااشرلادنءءرملاو د هسردبن ”ارقلل هقارهاذه 3

 بسذفءارقلا نمالحر عش < مدقتاك ءافلاةدار ألمه نر واهل نإ[ بي داشرلادنعس لاو ف

 نارغلاىلا ماللادتملعفلاو ردصملانعةءانك ه سردي قءاهلاواهمل ءصرخلااواشرلا لوبقوءارلا بيلا
 اسردن ارقلا سرد, ةقارس اذ هردقتلاوب ىضادي زل كإو قدح ىلع ه«مدقتل

 ْ ةمرلاىدابايلاىقدشنأو
 رظان ففاوحلا نيس نمتنآ هن #*ْ ىذلا بنا ا ىلع فرشأ ىتهىناو 2

 كاوسىلارظنأال كب لكل لوقب + هلمقىذلا فلوقلاك هيفلوقلاو فرشأ ترض ْإ

 ] دز رفا بابلافدشنأو <
 ريو تاذارودص اوفش كبلع + اوردقناموقلانآب الوسرتسد ٠ ش

 ةرفو نمهاصأو دقحلاوبضغل ارمفوتل او مزج عضوم قلوالان ”الباوحلا ىلءاوفشم ؟.مرحهيفدهاشلا

 رفعي ندوسالالوقءدعبد كنآو ++ ىلغلادنعاهتروفىهو ردقلا
 لعفب سانلاب ءاشامهمسانلا ىلع + للعتمنمرهدلا اذهل هالأ !



 تلقناو هلوق)

 (مل ال ةتامهم لوقأ

 عفر مصنال هنأدا رآ

 ْ كلذو هاو مالكلا حو اذه تنجب ك طع أ ولوفتاملوقأو ىنتأ, نم [!لوقتو ْ لاعفالا نم نهدعام

 | انهاهءومزجواو ىذلا ىلعيواج كلذ مقاملفهدبام مزج اذا ءار هلا فرست 3 | راو نييك ١ انهاههومّوح ولو ىذلا زعمول_ج كلذ ةوهلعنامم'اذاءأ 1ك | رس سونا مسقدنأ |[ 1 ظ انهاه ار ل ل مال ل وال ل أ ملق :أ ملال لل
 نارامكنا,تنأف ىلا أن مىلآ تلقاذات ىنتأتنإك مت [لوقتنأن سلا

 | لوقت نأ ىرتالأ عفرتواهل
 ةهلص نقمدعت لعفلا لعق

 | اهووب#لنع تررع
 ١ ترره لو-قةنالو فرس

 ا

 ا ل هل 5 ا
 عن اميحُنوك ل تاو ناك 0 راح ان رآواو : ىدا را عفو رمل د ١

 نويف لعسفلا عفر ل-طد
 مرا ميقوةاراجملا تدحوو
 باوحالذا طرمشلا لعف ىف
 لوقأ لوقت : نأ ميقاكمدعب

 امضام ناك ولو

 ها 1

 (4؟4)

 ارو م ود 00

 ْ هنمهللا 0 داع نمو لحو رعهلوق كلذ لثمو اي "ال عفترااغاو تاودح

 3و عمد س سمس 5 م99. ا

 اًههرالوا_<فاكالف هن هر نوب نك هشمو الق هعْمأفر ذك نمو هلثمو
 رس

 ود 5 1
 ْ عيا وامو مهام الاكلتو ني عقال كوت دب نتاع قنا هعلا الاباء اذهب

 | كر”كفامسا ل كت حال لص لوُقترم_ صيف لوقا لوقتامتلقىذدلا ةلزغماهتلعج اذاق |

 ْ (طمسن) قدزرفلالافو كشع امام او دق ١ نات ند كلذكو 'لوق كون ئألا تلق ْ
 / 2-_ 25 - 00-2 كما ادا عل < ها

 هلك قانأت نك تئش
 (ليوط) ىذهلا لاو ىتأن نق ارعشلا فز وحدقو ثإىفاهتلزتعتناك تئشناو

 00 عا 0 نون لمح تل

 00 | اناو اًمزبناكو رعشلا ف آلا زجرلا تأت فاه ب ستلتو  ىننأن يمل ونكت نأ ثوك اوأ|

 2 للا ا خا ْ

 و /لعجينأ دارا اذا لو هه ىفالو مق عنصُت امهملوقن هنأىرت أ ىتأتنإكنآولستب نإ الرقلا ١ دع نأ دارا اذا: لوقت هم باثكلا ال ا كتاماهملوقبالهنآىرالا

 تايلا اذوب اذه ىلء فامهلءاص ل عفلا نوكيال نإ ةلزنسج فو رااءذهف الصو

 |اهمنآ ىنتاب مّن كلو كلذو < ىذا لعاب راجي ىنا ءامسالاهمفنوكتام باياذهإو

 ىتلاءام“الا بااذههتمج زبافدشنأو د هريتفتي تدملا مدقو لعفب ساذلالعفب نأ ءاشامهمىأ

 0 قدزرفةلاىذلا ةلزنعنوكتوام ىزامحي
 ا 00 اي دهن 0 نعد

 0 سأرل اذافسوءالسعت ةث لك وروعة اأو زتة ماظل وز ازعلم

 تبؤذى .التايلاقدشتأو + افقلاامهرعش

 اهريضتالاهتأب نمةعيطم دب اهنا كةوطقوفلمحت تلقف

-_- 

 ناو 9

 | امساك 0

1 

1 



 عاش

)49( 
 ناك تلعأ كن "الانهاه نمازللا تمهذةاغإو هن ا 1 ىننأب نمسلو همن ١ نأ ع نمّناكوأ ْ 1:

 نك و 4 ازاى هذ نّتلعأْانافئث :ىفاه منال ةلعم ههابشأ ا اوتاك عدتنأكا نونا و :

 نأ ىلعلملداذ-هذ الا#تاكىّنَمَّنِإوت!َنإ دب رتَّيَمو ثابت كحول كن ىرتالأ هعضاوم نم

 نك ت.زاحئدبفو ره اهذهتلغشناف ىأ رامون ءانهاهنوكينأ هل ىتيننالءازسملا || ٠
 - "عب ةءه ءعاس  و9زنعءد 0 3 ع 2 5 8 :

 م ١ ىتأين 4 هالو 1 ارا رم د نمد لورا هنأناننأي نمهنإكلوق كلذ

 ا سل وأن اك ىف مسالا تر مشأ اذا هبت هنأ نم سدلو هطعن هنأب نم ناك لوفتو

 نمت رعسشلا فءاحد قو انرك ذام ىلع مالك- رمش الذان ٌتنكَو ل هر 1

 (فيفخ) . ىتعألالات هنآ ى ىنأب ظ

 بولألا ف هصغاوهلأَت د حت ثا ىف مال نم نإ

 لب وط) 7 تلصلا بأني اند

 97ج 55-9225 هموم ا

 لز_عأوشو هيلزاس تعب 5 هوا اكل

 (ليوط) ا را لافاك كَومّدارأوتاهلارعضأ ثيح ىزاجامغا هنأ يطل معز وا

 اهردتف نظف دك را نإو +“ ةماقإ ضم مويلا كح نأول و 1

 نمهنأ قنا نمت تلعد ةلركنر الام مالك. )ناك ءاهلادريلولو مولا يس منأولف دارأ

 ةحلاومإب قام هيف لمد ال طرشلا فرحن الءازحلا|هبفلطبو هءتعفترا نمىلعتمدسقتاذا ريضيناال .
 ماع رقفص ودا هلصأ ىعةأدتمم نمو ريخأتلا ىف هملع - وهام ىلع :ريبطت َّق ةريمضل اردتم هلا هب 0 1

 بايفدشت و د املعع..طو تام ىلا ةعمطملاو اودقاطإ اقوطلا اواهضقس ل هتاط نوفل و اهتمرامانم

 ىشعالا ىذل ةلزنعا هم ىراح ىتلاءامس اللا هيف نوكس امبااذههتمجرت

 بوطلا ىف هصعأو هملأن 5 اح تن. ىن مال نمنإ 0

 كون قولي نم هناردقتلاو هلأ مزح كاذلوةرورضن انت وصنا ارامضاعم درا ل 1

 بايلا فدشنأو #3 ىيدصي بطخ لك ىفءرمأ ص أو هس طالبوا الع 18

 هلم تالا بأن يديم ال

 لزعأو هو هز هيدصت دب هنوني ارمأ قلن نم نكلو 3

 نمهوش ادع فهل وشاي هلت عنل قلو منك هيناتا اوْنعتاراحلاو هنكل نب مضل فذح هيفدهاشلا ٠

 دشلاو هعمحالسال ىدلالزع ؟ةللاو هيل زغب 4 وذ ى عمو هلو ساب لششتلا

 عارللب الاف
 اعرستفىضمد .قح سناك ناو # ةماقاوكشمعوبلاقسحنأولق 0

 مسالا الاهلي الديك أتلا فرح ن ال ظفالا ل هفلااماوكاذلوةرو رضن أن مريمدلا ف ذحهيفدهاشلا |
 ظ مكتمات | تيلىا ققحق ح ىنعمو م هحرسمدقتو اولحردقاؤناك ناواوماتأ ميا لوب د ارهظموأ ارمذم



 لاه نأهلوق)

 اا
 قو قارسلالاف

 نامريمركبى أباك ةمشاح

 تدبلاولومماذه
 نع عفر سل نأ 5

 2 لل
 هاشااو رسفملا لاق

 دحاو ني-:ءاورلا ىتتكىف

 ءاهلا راعضا ىف هنأال

 هريدقتو كاف

 هنأو كلاه هنأ

 (رئاوز ىف ىء 1 لس 1 ال1 كل 12 الاه اه ةققتعم .تالوءاهلاراعذإلا ف هاه نأ نأ لبق

 نم سلتلقول اهرك ذّتالو ىطاخلا رامذإةمالعتاك هام_ثاآوناك ىفىودت نأزو< الو

 الا لاقو تنك ميديرت هطغتكنأب نمتاك تلقلّك لد زاجواو زح )تسَلدب رتهطعت كنأب

 20 َّك

 ل وعن الهنأىأ هل ]وه 0 هيلعالاْن آف وخال او ءاهلا ىنعم دب رراذ_يذ

 َ نآةوقك مالكل افك وقد اذه سداو الوقمأ !عجربالنأَنو رب الفأل -_ وّرع لافو

 000 ءاهلاريسفب هيتومآك : : نوداكنال ممن ىرئالأ ةدالعلا ب اهذ نم َوءاَلَذ ال ٌلوةءال

)45-( 

 0 رح ه سمح اصءاسأم ىلع 5 انالكح نأ غو سناك أ

 و ضو ماوس

 لع وقدن أ ٌكاهذأ #2 اولعدقدتهلا فورسك ةينفف

 ع

 راك تأت ماعد ةنوإوةمف

 ظ

 0 0 27 ا
 ناكو نإثأري_ءامههاشأو ناكو نإ ىف هذاك جب ءاهسألا نمءازجلا هيف بهدا اذهب ا

 أ ايسشءامس الا نم نهد _باسمف نتدحال باملاذ_هىفف و رطاو نهد_ءبامق لماوع

 ريسغتالف هيلع ىنبلاوإد يملا ىلع ل دنىتلا فو ردا نمامنأل ايها تاو نطو داع

 ا أك لوف كلذ نفخ هتناءاشت] نيمفعاز حملات هذ فيك كاَنأسو هلاح نعمالكللا

 أ هن الانهاهءاز ازجااوهركاشاو هتان نكفانيتأب نمامأو هسيتأنانمتأب نمامو هستاناشتأب

 لوم تارك لاك كءانان اتا ذارك بأ لوقت نأ نسال هنأ ىرتالأ هعضاومنمسنل

 ْ رعشلا ف زوحدقو همةءازلا اوهرك ناك ونإ َبايبابلااذهعراضانأق كنانانتأننإَنإ

 هذهوُذِإَن ”الموزاح أ امناو هنأت 5 :أينمذار لو فورا 5 هدب ى زان أ ا

 هنأنانتأ « نم ىلع اهل دئاولاقفاهب<ىجت نأ ..مق هلاح نب ِ هيلع تلح دامريغتالّفو رس ا

 ١ 01 هلا عانقت و قط هارسعذا اةلقاذا انك نانا أ.نمانلقاث اك مالكلاريغنالو

 ىارلا لاما سسلاوتقأ تيل ىأاندفءتقأ كلن ًاول لو: ام اهلنا اوحالوىمتلا انهولىنعموانل تققح

 2 1 هلثم فتاءلا ف دشنأو دل هتقفحىأ هتهقحأوئثلاتققحلاقدو

 1 ١ صدر همحاضع اسام ىلع د انالكح نأ ماعأو:رش ك5

 . لاقي دكتحاشأ 2ك 1 ىعمو ريهضلاتابثاةبن ىعاهدعن امءادشب اون ن :مريهضلافذ_> قف دهاشلا

 ىشعال الوقددع دشنأو د هنعفشك اذا هان نءرشك

 لعتش و ىح< نملك كلاهذأ د#آئ اولعدقدنهلا فوسك هتف

| 

1 2 71 



 ([؟؟1)

 ديبللاقو اهرك ذتنأل بق نكيولا يش ث دن لإ تال ٌاطنم
 5 س5

 1 ماسقملا ىذا هب رمش تر #23 ميروقدهملعكملا نم ناح ىلع

, : 6 
9 2. - 

 نمنكذارك دبل وةتو نمفزاحاك هلزاجكلتأ انانت أنْنِإ ذارك ذتآلاقف ٌرعاشرطسضاولو
 2 0 هن قل وس ا 0 ل

 اذاق ه,ىترص لوقتو نمو ناك نسناك قرمسمالا ل_صقاأك نموذإ ند تاصذ نق هنأناشنأت

 هيّبر م لوقت نأ ىرتالا انهاهنس< رامخالاّن ال تمر تْئْشناو هطعن هبتأب نم

 ْ هنأ نموهاذاف تلقت اك ةرامذالا َثد را ذاق لجراعأ اذافدب ٌتررصو سانا جادا

 ظ تاما طو رد 1 اقروا ذة يون ىههاذإَتلعجو رمضت ماذاف طب

 0 زع هلوقىفام ةلزنع 2 الكل ذواههامشأ ًاوذاكت سلال ّنأل بق نم هناك طعب نءالو هطعُت

 أ الفرو رحنا ىلع ل دئاهازئالأ ةيدرسس مهَلَتل هللا مةعرامف لجو

 دا لا نعدري_غتالف بصنلا ىلعلخديو دعاقالو مئاقال ل جرب ترمه لوقت هلاحنعورتسغت

 | امممهضتالوهمن نأ لتسقاهلغناك قتلا نع تلاشت الذال كاس

 ذو الهش تسل دحاو فرح ةلزنعاهعم اهد_تامراصفثاك ىذلا بارعالا ىف ىعهلاح نع

 (ليوط ( لبةمنالاق و ًادنممالا نهدعب مالكللان وكم" الو مقاوملا هذه نعقنالاهشابشأو ْ
 نت اس صس د 2 5و و و 5 5و نك 2 ا و 21

 مدحت اهتان:نم الو راعي #2 اه :ريعم مال خل درعا تكن ردو

 - - ِ - - - ص م

 ٍ 5 - 5 ِه 0 8. 0 ه .7

 لا نإ الو انسطعءأ كات أنإالل_>رلالوقةكلذو الد_ءامفءازملا ىوةءالدعبنإعوقوو

 : 8 5 5 2 ئ 0 101 - 2 5 5 ا

 ١ ةلانلر لوة:كنأىزرتالأ مهمالك ىفوغلالو انءلع تضرع لدنعاندعق

 تااذ_ههتج زبافدشنأ انو ع ا نيرمضلا فذ ل

 ديبلا“ ل ار اهيقبهذبام ٠

 رادتلاماقملافذادرمثثرب دب هيونذهملع سبات نمناح ىلع

 ةلبميلاالا اذاوىه فاضتالن ا همك>وترو ىذط هلاَوإ_جىلازن> ةفاضا عمن عهنازاخدهاشلا

 ىفاذهزاحو بابا فنتك هيلع تاخدامو ام افورحالرابخ الان لصون رسفتاغاتامهملاو اهم ريغ

 ةمداخل |ترثكود ريغ هيفرخاةاما ةءفصوه< لعاغل او لعفل اوريخ اوءادترال اًإ مع طرشل ادام مىشترعشلا

 ثيرلاوءاملانماطكلا ب رشلاو ةححلا نم« دياملال_ تماس ةارلضوا دا صوصوندلا ا ل
 م -ازتل اوهورئادتىورب و هرد هرحاص نيعطاق:ا نمدحاو لك ىودنأ هلصآو عطاقتلربادتلاو ءاطالا

 ْ لمقمنءالب الا فدشنأو د ماصغلل مهمجىذلا ساحل !ماقملادارأو ريثكلا|لاملاوهورثدلا نمداصأو ا

 مهل اهنا نمالو راعب د اهريعتسمالدرقلا فكك ر دقو

 ريغتالفرو راو راما نيس عقتواوغاذ وكنا أ فةيفانلاامفلاختان الالدسنءهتازاخد_هاشلا

 (كاعوتص درا

 ذارك ذأ هلوق)

 (حلا اننا نمنع

 ن ال فامدكتلال اف

 راصفق هزه هد. ءدأمو

 همركم هنأب نمديز كِلوَمَك

 نسعساهحولا اذ هىلعو

 اذاةردقت ىلءهطعي هنأت

 راممكداو هطعن هنأ نموه

 ََن

 وهردة: ناو لاف نأىلا

 اذاقد, تر رع تاقاذادعد

 يرسم |ذادعزريمك وه
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 ىعع نم هيطقب هثان نم

 هيطعبو امتاصدنت )1 وىذلا

 ها كءطعي دبر



 2 هلوفق 0

 عفنأ نكءاولاق

 (حلارضلا كإمأام ىتد

 هن ال مقهمف وىفاريسلا لاق

 هدسعل سداو طرسُدل امزح

 كلوق مقك هصقو با -

 ىادالو ىتانثإكمركأ

 مرح وةازاحلا نس ءادهه

 ىلا فرصنت الام الكل مأ

 اهتاوذأو نهسهذم

 أهدعب لعفلا عقريف

 هأ اهاولص

)449( 
 0 و دل اد د. 0 .ه+ |

 اتعا اذكه تسلاههامسشأ اودإو وةلالفلقأ ل هالنإل اوقنو لوةتنات فخ ىركحمى رخو

 اذهزاح كطءأتأتنإ نكلو لضبانأام لوقتو ءاد-تبالاىلا اديأ مالكلا نفرد أ

 | ىجأ نكلو الفاعل ثا راملوق:كن أىرتالأ اَذإ فر مضت ام انهاهرمضت دق كن "الن محو
 ا رد ل 200

 (ليوط) ٠ ةفرطلاه اذإفكلذتلعفاك ءازطلاثك رترمشت نإ و
 ه2 2 ٍ 32 5 5 57 ب ََت َّس - 04

 دفرأ موقلا دقرتس ىمنكلو 5 هفاغ عال_ةالال_كت ساو

 8س د م

 عهنًارضلا كلمأ ا0ىمركلو 5 ىنأالو ىبع نباَناك نأ كلاذامو

 ل ا 2
 تلعفنإ ماط تن هلوق ىف تنسحاك اهيمزك لهن الثاك تإتتس>و ا

 اعجب  لل1ئاو سنو لوقاذه هنأ | دخرانمع وا | المن ةنادقأىلكلوذ

 قم و

 لمسداولمم وك ىَأف 5 مهعاطأ م يشأ كر

 فكك رغصل |ىفمهردقلعمفاموقاعم د هل عريفغت مف 9 طريشل اًزإ ىلع تاخد كاذلف هل اح نعمالكلا|

 ةفرطا ايلا فدشنأو 35 مهعوللاهعمدن هلا . الو راعتالاهلع>ودرقلا

 دفرأموقلا دقرتس ىمن .؟لو اب هذ اععالتلا لالخ تاو

 ءاطعل ادفرلاودفرأ دفرتسأ ىتمانأ نكلوردقتلاواهدعب ىتعةازالاو ةرورسضض .كلدعب ادتملا ف ذح هفدها كلا

 قراطاا فيضل !نمهفاخاغوطب وضرال اعالن :لحأ الأ عفترااماضبأ ى هوضرالا نمر ”اامعالتااو

 لولسل اريغلل تالا قدشنأو د

 5 أ رضلاكإمأامىت_هنكلو د ىنأ الو ىبعنباناك نأ كادامو

 ةدئازامو رضلا كأم تم عفنأن كلو ردقتلاو طرشا اىلع ىتعم .زي اوم دقتل اةين ىلع عفنأ عفر فدهاشلا

 اذههت> ربا فدشنأ او د هئمالدب ا, عفنلا تاعدق ف لضفلا تذخأ ارضا |ىلعتردقاذالوةردج ةدك وم

 كولا مامهنبالاهريغتلرخا فورحمازملاءامعسأ هيف تمزلأ ااذاباب

 / لعهد اوليعو ىأىف 7 مهعاط ا مهامندن رك
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 كاذو
) 

 ْ مهانعمسو ىذلاو نم فزاجاك اهلال_و لسعفاا نوكينأىت-فزوحالو انألاكهن' اك
 ِس 3 5ه سو م

 (ليوط) ىولساار عع! !لوقنودشن |

 ْ عضوم ىف« ىلع كمان اوكنو رضاكم ام ىتم عفتأ كلو لاقهن“ كَ ه-عوفضقاوقلاو ْ

 || 6 تك ش 3 7 01 3 50 .. . 1 و 2 :
 || لح و زعهلوقامأو امه اهنكآو لصوتف نم ةلزغع نوكي نأ ىلا المسد تو وغااموءازح

 ا عم 5 مديد ممل د هدم 2-2 فدا 5 0 ا

 || كاذكلذادغامأ كلوقكوهامات نيملاباعصأ نمكلمالسفني_هلاباحجأ نمثاك نإامأو ||

 : كلذو 4ءاز 1-ان ءاهربغتل ردا قورحا هب ىزاحت ىتلاءاس» *الاهمف تملأ اذاتاناذس هو ا

 0 نار الأ ماهفتسالا لاح نعاشري-غ: لاك ءاز 11 لاح ن نءاهريسغت رضا

 !ٍ ول كلام امعن با لاقو ماهفتسالا نعامتري_غءاز مانعا تريغولف بكرأاهيأىعو رم



)450( 

 | فرح هل بقسمل لعف ةازتئءابلا عملعفلاف اهو ءاملاصسالا ىلا لصدامنالعفلان ال كاذو

 | لصيلعفلا3 الة فاضاب ليال ىذل لفل ةفاضاي لستر ذلا ُنعفلاراصف هدعبالوز
 | ىلا هتلصوأ اغا لعفلانالَّث عفر ت1 هيئيتأتامج ولنا هملع لَن متى عويهدب رن[ | تاقذان هرب_غف عقرلاو بصنل ربل نها هر اق نيماواهقار 1 عار دس ما مان
 ْ ماهفتسالا لاح نع ا خناك ءازلا لاح نءريغتفرخ الا لعفالىل وال مالا اوةيناشلاءايلانءاهلا

 أ ةيناثلاءبلاب مسالا ىليىذلا لعفلاَتلصوأن يح لعفاءايلا تلد كن الذ ةئنجتراصف
 | ل_ئاهد عامفثابلا تلو اهدع ام ىّراصاللوشب ناو تاكل ومالا تراصفءاهلا لا |

 : 1 8 8 0 . 32 8 مل ع 82 -2--

 ا قعمتدرأ اذالزن ألزمت نمىل-عو صآر ع ن ع ؟ لوقت نار وح دقو امهدعبامفثإوثاك

 لكس نمىلعامودح من + له كبسأو مركلاتإ
 « عرد

 ٍْ متاخر لوو بار مأ لوقت هنبارم أو لوفتثنا ىلا نم راسن ملا فاضدام

 050 رار احا ال هدو دو م :

 || لوغتو ا لصور يغل فلا ةنونبك تأ ى رئالأ تروم نما وبرض "نم مالغ لو"

 ْ لدتا د كلون 7 الا فابلا تيثكنأ مالكا خ هدم ادخن و ةيرصاررع نعل

 ْ ىنالا هلع لوقت ى ىحز 2 3 1 نه تافولكنأ كلذ ىلعكلدب ةفاضالا فرحالا

 ناك اعاو مالكلاد- 2 نضل لتجار اد 5 ,ءوأرصأر ردن تلقتاف رد

 قفحلاكذكت ”الونمرخ الا نألهفلؤأ الا لعفلا ىفءام ءامأا رك دزدعد لرد اذه

 قوكت الر ا :اننإ كارت كو 4 ماهفتسالا فلا همذ َتلخدأ اذاءازملا باءاذهي د 5

 لفل اواهدعب لءفلإة ل صو را ف ورح نأ الاهلدع نعا هريغن مل ازعل ىهو ىأىلعر ملا فرح لاخدا ىقدهاشلا

 لصت الجر فصودب هج ورك" هلوخ داك. ةرور خلا نمل سصغء. الرا فرح و لماعااو مةقيقحلاف 1 7 0

 كشن و ب لامهلاوب 0 ل .ندلا لعفرك دوهمع اطموزلودرمأ عامت !ىقهننإ د مي

 تنارع ا ”التاملا ف

 لكش نمىلءامهدح م نا د لع: كوع ركلاذإ

 هل+و نملبقىلعلوخدادرملا اذهذرو هيلع لكشي نم ىلع يدق:لاو همهذم فن «ىلعدئاعا| فذح هيفدهاشلا

 ىلع أل ك-:ب نم ىلعف ايش دح مل ن الاف هن اكق دع لو فم ف ذ< وام | هفتسا نموكم نأ امه دح أنا هحو ىلع

 تاقنافهلوق)

 (لا رس ءأدبرغنع

 نمد_عبام تلعجّن"ال ١ (بارع الا ضعب وهو) رعاشلا لوقكاذلثئمو فعضءبفو مالك- اذ سلوم وهسلعأ 0

 ىذلا ةلزخ_ءانوك نأ كلذ 1
 ماهقت_ىالا قامهئال : نالدل د1 رك نعد غلق ليلا لوقاذهو ٌقذح هنكلو هبلعُلكْبدب و

 ىلاناحام< الدازالاو

 ه رعئدلاب هرب لت وةلص

 ىذا اوإ_ ءهي رد

 ءاهلا|ىذلاىلادئاءلاو

 ءاهلاو رعد هندي ىذلا

 :ةل_-صىفىذلا ىلءةعقاولا

 رمتىذلاب أ هربدقتو صأ

 ىذلا ىل_ءلزن أ كلذكوهد |

 ك7 و هيلع لوك

 هأ هن ىدن 6 ىذاان

 قاري



 ىر الأدل وسق)

 وسغا فلاالا نأ

 قاريسلا لاق (خلا
 ا لسماعاانناهلو < ددب رب

 لوحدك هيف لوم او

 | امفىلاعتهللالوقىفالوام
 هاوقو) مهقاثمم مهضفن
 (اهل روعمم الكل ا اذه ناف

 ا ماهفتسالا فلا دعدام تعد

 | لوعم ءازدلاو طرسساا|نم

 ١ ءاددالا ىلع دمعت ماهل

 ديرك لوقف قريسسالاو

 فىذلاد_ةءناكو قاط:م

 | ءازاباو طرشاا ىلع امتلص
 الاريل اوءادت,ال و

 فىلاو م ال

 حام عال ماهفتسالا

 ها دئاعلاىلا
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 1 كة ا م لوس هملع لح دأ ننذ اهلنم سوءا فرحان الع

 فلاالااغإو هريغ لف ضعب ىف هّصعب َل دق مالك نعي ل تاما ككاو أ لاذ

 امن أىرتالا امههايشأو لعوذكت سدلوهلاح نع مالكلاردغت الكا ذو ةوالوءاسفلاوو ولا لزج

 ىرتالا مهفتسللا ظفانعمري_ةنالوهلاح ىلع عدم عوفرملاو ب وصنملاو رورحلاىلع لدتا 0

 بنلاو عسفرلا فلوق: كلذسكو ةسيئديزأ تلق تنشنإ وديزألوقتفديزبت درع لوقيهنأ |

 تريصأ تلق ديزب ترم لاقاذا كلذو ايش هنم فذ لوربنخلا مالك ىلعاهتلخدأ تئشنإو |
 ثأىرتالأ اسك هنتر لهتلقناو اهتاوخاو ده ف كلذنوجيالودزب |
 مالكلا اذهناف؛ ون لعدد فعمت وكت نأ ن ماهل 1 : الفا الانا ليقناف ىلا فاألا ْ

 لاق ناف ا أ اني ديزكت ردن ا و لم ِْ

 اكدت ( ىناتنإا:ألوش تن مادي دك ل ىذلا لصق أب لع اور أ, هنأت نانا ْ

 جبقاذ هوك بكا ىتأت نإ آلوقيف سنولمأو ءيده بلع دي ىتحامالك نوكمالانأّن ال |

 ولد وُلدت [ْهق م ْناََأ ل ورعلافو ماهفتسالا ناك ناو ءازسملا فرك |
 نإتاقوا-فك بت ىتأتنإذإ رك ل عيقلاك ناسف ءازج عضومسلناك |

 اك ناي تاقلا لع كت ١ ىنسأ |

 الإ نوكالز هنأ الت نإ هللاودا اوقلاذو © هلو مسَعلا ناك اذاءازملاباءاذه ب

 ا هن [ىتأب نمهقلاو تاقولو زعبل كن [ىنتأ7نإ هاو تلقوا كن[ ىرتالأ ني-هلاهيلءّةدسمعم |

 ئ رختالا عنمجالام_ميبامو مالكلارخ ”الزيسملاّنأل فلألاوالك اًوغان وكتالملاوالا#ناك ||

 اذكه تبل ٌيسجلاو فاألا ارك ذت لكن اكفكت 1 ىنتأتنإأ تلقاذاو نيملا لعنوكبتأ |

 ظ | نإهقاوانآلوقتو ماكل تبني تاون لوةثأ الا مهمالك ىف قا

 ] كنا ”[ ىنتاتنإهفاوانآ ل وفتن أن حهنأك :رالأ ل | اذهنآلكن 1الىتآن

 أ تين نثل لوقت كنا ىزتالأ هيلعنوكنأألإ زم مسفلا تأ اذاف داما مص 0

 محدش شا سبل محلسسساب

 ْ ردقتو ذه لعمأ هذيعبف لكتب اذه ىعأ مدبب نا لمعي ىأ 0 الادح و لاو س انلاىأ

 ىلع ماع ءآسلوقتاك اديك ىلع دقت نوكم و نيبأوبرقأهب وبدس
 5 ْ . لزنت نمملع ا نفعا لزنت نه

 ا لمع ردقتلانو :ناروعو اضوعوا ديك ورح افرح مد ةورح الا فذكق هن رغنمىراسؤ هءلع

1 | 0 
0 
5 
0 
 ا 1

0 
0 

|| 

 ْ ١

 ا 000

 0 امزبنوكي الرخ "الا نال لعفأال نت اننْل مالكللا ف نسالو مسقمالا جال كاذل_ءنأال



 (64ه)

 نإ وزئاحريغ وهف وكيت استالا نأ تدرأ نفث” ال ىنعم وشو كتآىدتأ نإ هللاولوقتو

 (لبوط) قدزرفلا لوقامأو ميقتسموهف كت ال ىنعم َتدرأو نامتالا تمن

 اهالَضعدهيسانلا لِ نأاهب 9 ىاذليل تاكاانسوتلا

 لشن اللام اكسف مسا لعفلا عمىهاإ واب ىّراحالْن آن 'الاعفرألا رح الا نوكيالف

 قدز زرفلا لشنأ وىدي سان ١

 ىاأست ُ ::اننإ كلو ةفام مند عفترت اماغأن ب ادهن مزح ؛ ونيمزملا نيب عفتر مدا

 لوقو هل او-ق)

 انما نا هللاو

 لاق (خلشتا || (ليدا) ريهذلافو ُثتلعفايشام تا
 باوج تال ىفاريسسلا ا

 1 وكلذ: 5 7 است ًاتنإلوقتنأتدرأكن الءلذو كلعم شم ىست نت أتنإوكطغعأ

 مه 45 ة5دردد ةهسم

 م طاقسازو< نسا مآسي ت|_6طهدإا ناموا ئبالو #* هيسفت سانلا لمد ل الو و

 هللا لاق اد> ناك اذا نملاف هنأ مس نور 0 المس م لربال نمدارأ اغإ

 5 ديوس هللاب اولاف ىلاعت 1 ١ 1 5 ا

 7 :الهنزا ا ىلع ل )ل وط) ةئرطقلال وو اعفت صاضد اءاجاسع و هسفنىغباللربال

 هناا هال طاقسازاحاعاو دقوم ريخ اهدنع ران ر رعد 1 9 هران ود ىلإ وس هنأت ىم

 ال تاحالاب كشال 0
 نر دل اح الاي ل ل وط) ا هل اون عليل لأسو

 طاقساز والو كنت ال
 قدك كنا 5 شيعلا ةماقال فرت< لع! ىعموةدسح اذ نكت ناو مهل يس ىأ هلا .ءنم هماع لكس نهىلع :

 قدزرفلا هلوأىق مسقلاناك اذاءازؤلابان

 ثوذلاو ماللا نم داو اهلالض ده سائلا لضينأ اهم دب .ىتااةلمقلاك سانلا اذهل مئأو
 دخلا نمال اوطقسأ اذاف

 : لالالا مقدم ى الح .ةلاك أ اىدلاوءاز #لا فورح نمت سل ننال ىدهب منر هيف دهاشلا

 طوقسل د صح هنأ إء
 لوقت كلدل رك ذفىدها!بدسلالبضلان الواديكو سانلا لضخ نألاق و ازا لالضلا لعفلا لعحو

 ةدئاءاهلالذ هلوقفف .اهلاو .هبنس هناللياارك ذومعدللدادعالافهعدأف طئاملا ليعأ ةيشللا تددعأ ش

 لو# سانلاادسهاهلوقو اهنءلالضلا ىد ىعمىلعةإن قال نوك نروح وةعاممجممتالسانل اىلع

 نيمزحلا نيب موت رامباءانههةمجرتبا,فدثنأو #* عتب ىدمقدحا اوهنالسانلا ظفل ىلعريك" دكا

 1 ير

 ه-:منونلاو مم دللا

 راصتةخا ها

 مسن رسهدلا نماموناهنغبالو ده هسفن سانلا لمكسد لزنال نمو :

 المت -لزبال نمىأ لزينعاربخامهنبب ضرتءموهامن اوءازحالو طرشي سيل هن الل مكس عقر ايقدهاشلا

 هلثمفةئيطعلل ب املا فدشنأو * مس هيئاون مهلااايقل هه سفن سانللا

 دقومريخاهدنءرانربخدحت د هوان ءويضاحلا نجت ان

 د ًارانربخ دحت ءاشعا اوهومالظلا ف ىأ يشاع هنأت ىمىنعملاو لاملاعقوممعوقرلوشمت عفر هيفدهاشلا ٠
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 (؛4)

 0 ا ا ا ا ا علا ل ل ا ممل لحل ا تا ا 0 ل ا ل 1 ل ل ا ا 0 1 ل ا ا ا ا

 2 راو م 2 4 د انراددف امد 0 انتأت ىد

 ر هتادارت هللادعلج رب تر سهام“ الا فهريظنولز او"الا لعفلا ٠ نءلدن ملت "لاق

 ىص "لاا مييندتنأ هةوفاضب أ كلذ لثمو خ الا مسالاب لوالاامسالارمسفاك مالالاب تابت الا

 (لماك ) ْ دسأ ىضعبل ورع نأ ن ع
 8 0 اوأفكالاو ردي وأ 3 اريك وأ اواكت نإ

 ظ ظ اواعسفي لمعأك َنكيلح م بلعاو دكت
 ناد ركب ل همتلاسو اوال مهنأر سف َنيلَح ع مهودغو اوافححتال نم لدا دعي 2

 ريخآلا لعفلا لَوألاَّن “الل و'الا ل_ثهنوكينأ ارسغىلءزوعاذهلاقف كطعنامأأةئانتأت

 راد تاسلاو طلغلا ىبعزو ع هنكلو تاءتالان وك: اللاؤسلاو ا هلريسسفت

 نعد ا كآرادُتمم ىستدن كراج لج رب تر سم ءاسمس "الا ىف كلذرعسظت 0

 ن'اللو الك اذهلافف ُتاَذَحلا دل 0 اناا ىل كل لع نمو ل عوز ةوق

 كطعنكبلا نان أتنإ مالكلان نمكلذ لو مالا رعاة فما

 كن 1 6 :أتن تلق ناف لو ال ندالدب رح - الا لهو وهوهئشبناسحالارسسفت تاو

 58 3 ا يشم الان سدا لوغلا نأ 0 حرآ-غناك كاذزفأ

 ىن:أثنإ وُكطع أ ىتأتنإ وكطعأىنلأ أستع ىنتأتنإكلوقف نيمو ز حملا نب مزكتيام
 تع

 0 زاكاذكوُلز 8 0 نأ رشيفر رطا دعو الكلذو كطع !ىلأستو

 قب ال وسمعت هنأت ىتم هلوق ىف عفرلا ناك امناو عفرلا لعفلا اذفزوحالو ن4م-ثأامو

 تايلاقدشتأو * قراطلا فيضالةدجمهران

 1 : اجأتارانوالز >امطحدت + انراند اذ م1 انا 2

 زاد لاخلا اردت لع ره .كمأول و 1 اماملالان ال هلريسفت ة: وانت أن هل وةنملد, هنالمل-: مزح قدهاشلا

 نا تنل اهرك ذبفاهد>وراملا نعارم نوكن از وعو راذلاو بطحلا نءريخاجأت هلوقو
  دسأ ىبضعبلبابلا فدشنأو د فل ”الااهيلعفقولاو ةفيفملا نوذلاب نعت جاريد رذأزوخ و ةرورض

 : اولفحال اوردخب وأ 35 اونمحوأ اول_ضننإ

 ااعفي مل مها ك نيل جرم كسيلعاودغب ]
 1 ا ليبخ هولذ دب وللكش قارن اك امهدعو

 عيش اولفعل مهنأ ىلعل ل دنيلجم مه :ودغن الوهاكاولفحال هلوق نءلدبل ا ىلعاودغي مزج هيفدهاشلا

 ه,تملانامىأ اذكبتلافحاملاقو نهدلااهشيلتو رعشلا طشملمحرتل اونييدتو هلريسسفت وهف دونأام

 ع
5-3 



 تأت إوكثحأ ىتدعف ىتأتنإ هتعمل تيان خ الونزالاج

 ىلعرخ الأ لتوسلا ىلعهبصاهحوو هجولا مزلاو زود انه لاس لندحا 0

 ن'الْنأى ون سسالا ىلعلعفل اًدر نأميقانإف ندد تيد كانا نكينإدا ارأهناك مسالا

 دارأ مف مزلا ىنسعم ىنهملاناك بصناذا هن اله ولا مزال ناكامنإو تاما

 هءاوطخ: نأاوهرو ىلوأ+لبامفل ىذا ىلع لم نأ ناك كلذ ناك الف ثيداانم

 ريشز ن الوقن لابو ادحاو اسشدب رثاك اذار آبابا هيابزم (ليوط)

 ه9 يد 512

 57 قارب ض ر ”الاىودسم قاسم 5 ةنُئمطمةل>ر مقال ن نمو ظ

 00 ةمالإانب أنال هلوق ىف دارأ ام ىعملا نمانهاهدارأ هن"الدّيساذ_هىف بصل لاقف

 الارخ الا _عفلاكُدَدحأت ىنتأتنإتافاذا اأن وكبالو َقاَرْت لاَ ْمَدقيالْن ملاك

 ىرتالأ لّوالا نم ا زحل انيس صّتناام لم نوكينأ هعتمامنا واعفر

 نكي. نإتافقاذإ و هل برس لو ”الالصّتم تيدا كن دحأٌتيدغ نام 3 نك تإتاقاذاكنأ

 ىنناتنإلوقتو ءادتالاناعفت ص ناكولو الا لرش اود هتلعح وسكس م

 ءافلاو واولاب ٌتبَصنتشتاو ”متوزاولاتادكو تاآدس ات ثنو كدت كنآ

 امماهولع < لوءافلاو واولاب بّسدلاك اهبُّبدْنسالم نأ لعاو و نيموزحجلل نيبناك ادت

 لرش انكلو فاول قعماغاتع سدلوءاثا ىف لحد امىناعملا نماهلخدت سلو نأ هدعب رمضي

 نس هن'الاَمْساْلا نكي )نيموز لا نيبىذلا لعفلا ىلع هل خدأ اذا نأملعاو *“ يباع و

 نوبدرُم لاذاوأو واولا راها ثيزكو عطف له,ةامث الءادتبالا نسكالو بصتتامم |

 اولا كلذكو تعفرتئشنإو تميت ئشنافمَتدحم مالكلاى نقلا اذاق  ٌّبصنلا
 27 عمو

 نإ وىلاعت لاكو .ثو رصتنال نادال 1 3 وأ, نإ وىلاعتهئنا لاق ءالاو
 هدد هه 2-7

 1 اولاوءافلابثصخا ار رعدقمآآلاٌعَكاَنمَأ اون 0 5 َ مر اًمْوَق لد اولو-تل

 رهز ننبعكلباملا ىفدشنأو دب

 قازرضرالاىوتسمقايثيف + ةنئمطمهلب>رمدقبالزعو

 نانو: ةهءمعضوم اهلا تما مدع ةلوقوعاللا ىقنلاتاوح ىلع ًارامضار اتي بصن فدهاشلا

 هريب دن ىف أطخأ هتلواح لمقرم“ الليمأت :ل نمىًالئماذهو

 052555552225599 077 2 سبب بح ب ----

فالاك تاك اماعوهنأت ىتمتالقواو امسشئاعدنأ ا ىتملاك هنأ اك شاع عضوم
 ت ندم اا نا

 تلقولو هلوق)
 امسساعو هنأت ىتم

 قاري_سلا لاق (لا

 هنأت ىمىف سلدهن'ال

 هع ءلع فطعت بوصنم

 ولو هنأت عاهلا الا شاع

 ايسشاعراص هملع تفطع

 ءاولاريغرخ [ناسنا هناك

 كن اكفامهبناستالا عقب
 ساوامهتأت ىسمتلق

 امشاع نال ذك سه الا
 هنأت فرهذملا ل عافلاوه

 اعاوهحولامزحلاو هلوقو

 ىمهن'السصالا فعض

 ى«منع جر بصن

 موزجلا اوراتخاف موزحلا
 مو رخال ماعبإماعن ال

 + عنخ لدكلا
 رو-هجطو نيطفلاا قداطت

 بصناذاو امهبف لماعلا

 ديعب ليوأت ىلعوسهف
 8 وحال لوائتملا

 هاورو همكدهملا



 لوقتو هلو-ف)

 . كيذوأ نافىت أننا

 (حلا ليها تايقتسأو
 عفرشلا ةتسأىفا سلا لاق

 هناك نأ عضوم ىلءفطع

 نامت ات قاتنالاو

 هبت زوعالو لمجلاب
 دالة لولب ذو قص يالا

 ودقتلا قرعسب هال علل

 كليجا ناو كلر وأ نلف
 كيذوأ ناضةن وهو

 لعمز ل اهفزو<و
 زاجام ءاغلا عضوم

 ها مخ ردن و

)554( 
 هد م همس سوس #7 اش وعاش

 ىلع هللأو ءاّشد ن نم «بذعبو عاش 7 نمل رغم هلا هب هبا أ 9 ة مهضعت نأ اذغلب و

 كلا 9 نحو كين ا انافتاتنإو كي "أو نار توما راندا لوقتو ردم يس
 ّس

 529232 زي 5و هموم هل

 مكن ام آس نم مكنعر ةكنو مكلرتوهف ءار 51 نو زنواهوطط تا وز دعم ٌرحلافو

 ءازجلا رسغف هارى رءافلا د_«:ىذلا مالكا نأ ال دم اوهومالكلا هج راهيغو عف ةرلاو

 هنأ للَّشي نم ًرقءارقلا ضعبّنانغلو دقو ءازهاريغىف رحت ناك اك اهل ملاك رغ

 تال مالكلاعضوم ىلعزءفلا لسن الئاذو توهمت ' مهاقط قمهرَدب 3 هل ىداقال

 مهنكلو ءازملافو هر لها هيفو لدفلاء الا لص" الاناوج ثوكي عضوم ىف مالكلا اذه

 (رفاو) 1 هلوقف بصنلا انههمزلسا ثم 1 ينير عضوم ف نوعضردق

 ظ « اًديدحلاالو لايك اء انسلف

 ظ 0 رم لاذ عضوم ناك اك بصن عضوم هعسضومو مالكلا عضوم ىلء رخال لج

 8 الو نك ل اذاهولاانهه عف :رلاف جلاب كليف تسأو كّيذوُأن لف ىنتأتنإلوقتو

 نس أوك آل ىنتمأنإكلذل_مو كمر 1 ريسخو وف هلوق ىف هح ولأ عفرلا ناك 1م نّل

 ىتاتنإلوقتنأ كلذ ٌنسحَأو يآ كلذ ناك ك1 ىلعيل مكمل اذا هولا عفرلاف كبلا

 | وهو تن لعفأ تا كلذو كنآ مي الرد مالكا نس أنأ اك كنآ ال

 نآمالكلا نسحأف لعفتنإتلقاذاف ءاز ,-ط ا موزعوه ل ون لعفأالو [ لموزجم

 000 وكلا نع انتاذفنإلافاداو .لعفلا نمد :ملخن هلال ل يشأ باوك |توبكم

 اللقب عملعفأ ل عت عمل فأو لعفأ عمت لعق فعضاكف هلثم هناالتلعت

 ] قواولاو ءاغثلاب بصنلا نأ لعاو دب لعفأ قنا اللف عمل عقال م و تلعق ل لعفأ ل

 هلوقنموكوهو فيعض كّدطءأو كن [ىدنأتنإ هلوق
 0 (رفاو )

 ظ , اخ تارا ولا

 || بجاون سل هن'الالماقىوق أ راصءاز>ا ىف هنأ الا ه-هوالو مالكل اد سدلو زو اذسهف

 ظ اوزاجأءودثو ماهفتسالاك هبح والىذلاعراضاتلف ٌلعفلو'الا نمنوكبنأالإ ل عفي هنأ

 | 000 1| قرهامناو كتطءاوزاقاذاها ستان ىمك كسمناك تاو هفع ضلعاذهدنق

 (ليوط) ٠ . بصنلا نمزاءامفىثع الالاف ءانثتسالاب ب حو هقلاءاشنإلعفأ



)469( 
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 اصْسمو ارح مول ظظمعر ا 8 عزب لال موق نع رسب نمو

 0 "نا فدانلا ماا * 2 م

 ثإلاق هنأ كف 5 كراك نيألاقاذاو 3 1 نانتا كتم نكينإهمالك ىعم افكت ١

 تيا مص هد

 (ليوط) (َتلغّن شن م لجروغو) هلوقءاومتسل رمت
0 

. 

١ 

1 

 ىقشع الا تابلاقدشناو ١

 طور مولظمع راصم + . ىر.لزنالهموق نءبرت تغب نمو 5

 كسك ساو دانل اءانسأام ىككف 4 ئديناوتاحلاصلا هنمزفدنو 31 ١

 لعفلاع وقونالا مقيالهنانارسخ ناك ناودابق طرشلا باوجن النأراهض |ىلءرف دب صنف دهاشلا |
' 

 هيلع ىرح هموقن ءبرتش نملوق كلذإ هياع فطمام لثمف ب صنلازاعق بحاولاريغع راضفلوالا

 هن ا هن 0 ل اي ١ك
4 

 ا ماهفتساوأ ى موا ًالاباو > ناك ادا لعفلا هيفمّوحت عأ ارم انمناباذه 8

 2 يف : تاج و ف انساب بباام6

 ل
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 لع فتالكاوقف ىلا مز اأمو كن أ ى 1 داتا وةق ع *الان : مزحناامامأف هب ضرعو أنتو :

 | كرز ثوكتنبأو نئذس أ ىننأنالأ كلوقف ماهفتسالا مرتجتلام امأو كلاريخ رك : 1

 لئادلاو هلك كلذف 1 00 عم طارش 9"

 ْ كن نع ةمنغتسم ا ماا اددارأ اذاهنع٠ رس 5 0
 ىهاذلاو ص ”الااهبدعدو ا نتا لقانا“ 3 اوما مزحمن اكاذلف ْنإ بعمابمفاهّلك لئاو“ الاءذ_هَنأ ل يللا 2 ظ 1 هامتا |

ْ 
 | ا
1 

 للا نس

 امأف هلوق)

 (حا مالا: مزج م
 همالمامحرشلا ف لاك

 ى.غلاو رض “الا باوجمزنب
 رامذانزلا ماهفت_نالاو

 ىتلالاعذ الا نأ كلذ ىلع

 ءامشالا هذ هدعن ١ رهطت

 اهتيذ تأ ن6

 ةقلطمت انا مذ تسلو

 لك ىلعةبجاو تادعالو | اثدحاندنعهتيللاق اذاو ىلع هيد رم هلوقن ال ؛ارزاك سني ناكْعأ
 ىنعع ةقلعم ىهاغاولاح 7

 ودمر 0 نا ١ رح الاد ارأام ىتكاذا اذهشديربوهو 6 ةةحاندنع نكي نإمالك | اذهوعم ناف ْ 1

 | لج درع اون يفونلو هةلاقدانلا اذ هنمءاحامتو زنا لاقدن اكن تلزنو لاقاثاوأ ْ 1

 كن  ىنتثالاف اذاهنأ ىرت ف َنوُدهاََو ةوشرو دلل َنوُنمْو ' ملأ تاَدع م كس ةراجت ىلع مكدأ ل نع

 ا انكتأأ انا مس ”الات ضنا اكسفنأو ملاوي هنأ ل ليس[ ع

 نأديرثتنك ناف ءكاعماذه موملا ٌكانيطعأس مأ انتيتأ ٌتنك نإ ى أولا كطْعت مآ

 الآس حرملالاو ناعذلا

 قأبنأ ص الا مزرا# د

 نأ دعتالا روس ماما

 صأالا طفلورومأملاهمتأ

 ىلع لدبال ماهفتسالاو ٠ ءامامو: ىحاولا ريغ ثوكب امتاءازسلباَن الثوكمألو اجلا نافل عفدق 30
 هفشك»ىذلاو ىنعملاذه.|

 كمبو ةطرشلا لل
 هده دع هرب لقت

 هأ هامسشالا



 )٠ه:(
 مه م6 - تا يود كى 3 22و

 مدل مدلاؤ سأل انمراحم «. ققدَتو كولم انع ىهتشنالأ

 ىلا سارا عمماالوالمل .«. ىركلا ف #ةرّوبالمانأ تم * رت الالاقو |

 5 3 3 5 م 27 00 9 5 5 ٠ . ا

 كنا ىتنثا لوقنو ترو مويسغ مانأ ملون هن 3 عفرلا هش نمبرعلا نمانعمدسقو ْ

 -ٍء هه ّط - 1 5 و بءاأآ

 ١ لعحتوهدت دشنت كنك-اولو و "الانا ةلعم هل_ءكقال نأ ىلع تعفر تئشنا او انه توام ىلءمرحف |

 (لطخالاوه 0 0 و كمت ل

 و و وة 7 3

- - 2 ' 

 )حج 0 : ىراصن الا لاقو

 ارتعمءافولا ا 08 اوُعتفءدنع واو لاماب

 (لدوط) | ْ 1 ْ : 5 رعملاقو رة عمتافولا همفتوؤت مكتإ لاق ماك

 ىلغتلاريمحنب راك لعفلا هيفمزحت ءازأ نم با اذههتمج ربا فدشنأو د
 0,0 0 مالا مدلاوييالانمراع دع قتتو كولمانعىهنتالأ

 باملا فدشنأو د دوعلاءاوءااو رخ . اادحاو لتقيم ىأ م كلا مدا اوم د انملتقت وانعت هن انا

 ش ب ىركلاى قرؤيالمانأىم +

 هدعبو ىراكملا "ىركلاوركلاوهضلالا انت اوتاكرملا

 1 .. ىطملانسارحأ عمسأ الوالاي 21

 را 3ك

 : رادقل ىضءّىرهافتحلكف + اهلوازئاوسرأ مهدت ارلادو

 اومتقانرشفصو . + زاك ب اولا ىلع مزمل هندكمأ ا ارحب ظاهرا :رقدهاشلا

 ىراصنالا ةبانطالا نيو رمل باملا فدشنأو 35 تاذللا نماهوحت

 اورتعم ءافولا هنمَنونؤت د اوققفهدنع ق1 اولاماب

 قملادنعاوفقف

 امون لاكاهذهىف مون دعب لهن اكىركلا ىتقرؤد اللا اهذ_هرنغىف مون ىّتم نكبنإلاق هن اك |

 : ىآمدلا مدلاؤيالانعدتنا ريدقتلاورمأ الا ىدم نم ىسهتن: الأ هلوقهنمضثام ب اوح لعؤمب مزح فدهاشلا

 1 د "ىركل اى قرؤدالاكمون مانأ ىتمىنءا اوما هفتسالا باو ح ىلع ءىقر ؤدمزح هيفدهاشلا

 . ا هءوقو ردت ىلعوقر ْؤداف مضلامش ة.ناك ب رعلا ضع. نأ هب ومس كو موفر هل اكركلا قيرأت عم

 1 7 ل ا اذ هور ْومريغ مان ىتمعألا كل اعقوم

 اهلوازتى:عمواوتب/اواولزتاىأ اوسرأ مهالاقفاهم رفظفارم:مهلدانرمهدحأ
 0 لواحتوا ممغاهحا صل تان

 1 قواه ةلاملاقامننا ردامإ نأىفمنمفتوملان مكن ءالىأرادقل ىضعئرم |!فئح لكف هلوقو اههندص ارتفا

 ا 1 5 امكل كة ىلا دلع اوفةلوق ب هلمق ىلا ىفل اوقلاك هينلوقل او عطقل ا ىلع نوف ؤتعفرفدهاشلا

 ١ مك 0 اكسف لعفلاب ظفللا نمل دبءادسنل!فورح نأ ال ءادنلا لج ىلع اولا ة اللا فطعو ريل او

 ب مح

0 



 ثإ 0 ورك هو لعق | 3

 لطخالا |

)661( 
 - و 5 2 0-7 ا - - ,

 انالك تومعوأ اعمج- سدعذ اع هسفتسا>أ ىساو نكاونوك

 ذو هنأ ل لخلنا معزو انعأا فهناك نإلان الك توتو أ عمج يعن ذكماوفوك لاقت اع || ٠

 ثداللوقتو انالك ٌثوغوأ اعيجبسعّئاونوك لاق هناك اوك ى-ءالو#م شع نوكس نأ

 مالك جو سلو تمون إ مبقو وفك اك أيد الا نمندتالتلفناف كلارعخ نكي نم
2 

 كو اك نَسَح مالكلاَتءفرناف هلك 0 ا لجن آديرتالثلا السانلا

 كك يفهم ُتَدَنالكاوقكلذو راسم كك أب هناف«سنمُندتالتلق

 45 ارح اوانت فاتت ًااملوةب هنأ ىرتالأ ءا: ازدبا هبقنسصتئافلا هيف خدت عضوم لكسب

 انعمسو ءافلا َتلحندأ اذاءىح ىذلا ىنعملا همفءىحالهنأال اذه فز ا مهقاغنإ 0 لاحتانهه

 كلك أيدس *الانمثدتال هوقك اذهف م ل لوشهتيرعي ان 7

 كلو ىلءرح الاوءا دتبالاامهدحأف نيهجو نم عفرلاف اذ لوةبمرّذو لاذ لقي هودلوقتو |
 8 اس

 اوعتسمد واولك أد 1 مهرذ لح وزع هلوق مسا لك لا عضوم ف ويلف الاذن

 هل 8ةءةعد

 ىتئاىأ ىننم ىنثا لوةنو نودعلب مهضوُح ّق و مهر هلوق عفرلا لثمو لمآ مهمل و

 لاو ءادتبالا ىلعم_ةرءاشنإو ليةةسامف ىشمءانأ نإ هنأ ىلع همْزح ءاشناو اًايئاع

 و دهس دم سم 32 تأ لواط دك همك ىلا رع ت0 د ا

 لمه نأدرتإكن"ال ؛لوعدبمةلوقتو شاخالو فئامنريغهيرضاهلوقىلعو ءادتنالا ىلع || ١
 ىنسعملا كاَذَّسدرأنإ و كوعدب هنإمسقتدرأ كنكلو هيف و ا

 م
 5هسعة<

 رعبا هئاطوأ لاك انينورسأ كتل

 لاذ لف واه رت ءادشالا لع ءعفرتْنش

 ' فورمعابابلاقدشنأو 7
 اوت وأ اعسج شدعت 3 24 تعم .هاخأىماو ن5 افوك ١

 نيشئاءاو وك ردقتلاو لاك لعماإخزوجو مدقتىدلاك. فانئتسالاو عطقلا ىلع شعن عفر ف دهاشلا
 بامل افدشنأو 0 لح" توبوا نفل ومان شع عادم ىنعانال شيعن اون وك راحو

 ردقنلااماطوأاركتاك + امهنورمأ مكيترحولا را
 اهملانب رئاصلا لا ذهل نردقمىأنماماو ك ردقتلاولاجلا عقوم4_ءوقولامهنورجمت فدهاشلا ٠

 معز و هل اوق)

 زوجي هنألبلملا
 الو## شعن نوكر نأ

 مالك ارهاط ىف اره_سلا

 ىواولا نال كلذنم عنع
 سلنيبطاغلل ووك
 كلو قو ءىششاهيذ ملك.
 هريغه-عمو ملكتلل شعن

 نوكنأ زو<ف_.كف
 بطاخلا نعاربخ ملكشإل ام
 مم هبلادئاعريمخرغنم

 لجاذاو رسفملا لاقلاق
 كلذو لمح |ءانعم ىلع اذه

 وعما مو فقنوكي نأ

 نوكيففل آلان اوصاوتو

 ةىشوهاصوأ اذاههملكتم

 الف هسق م-وعملخاد دو4ذ

 وه ومب ف ص نأ ندد قرف

 نيب ومهعم لخاذ ىنعملاف

 هسفنل مالا ظفانوكر نأ

 اونوك هلو ةريصيف هعم مهو
 لاه اذاو نكن هلوقةك

 سعنفا عجب شيعت نكسنل
 لوم اذهفريخ

 ها هائعم ىلع

 أص هم
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 ا 1 طك ةفاشرراب اع اوُققبو اللامع َنيذأآ [ىدامعا ل لي وزع هللا لافو
22 

 لعمالكلا فل بلقوهئن ”ىلعهعف ةرءاحد_قو ادمح ناك ءادالا ىلعاسشر ع م

 ليلقمالكلا فوهو لع انس ف هتلزذع ىعملا اولعحُتأا و ركذ اذ افاه ضخ نأ رق

 ىسعلاق ها | عضومق دن "ٌّل_ءفلاق هياوملكن اذافه.نوماكتي نوداكس الا[ 5 3

 هتااسو هل اوسق)

 لحو رءهلوقنع
 قكوصأت هظنارنغفأ لق

 ىقاريسلالاق (ةيآلا

 | (ليوط) 1 ديعلانيةفرط لاقر 0 هعضوم ىف لوم عضو الثا دع رو ع

 ىدلخت َتنأ لهَتاذُلادهْمَأْنَأ ا اصح آىرجازلااذاميأ الآ

 ئ رن الم َنوُأهاا هيأ دبع ىو مات هنا يسعف ألف لج وزع هاوقن لاو
 هرك ذامهمذ لاةءامدوحأ
 هاا هاك ىو رأت اهفلاقدن "اك قو ما: كاذكنوغل لب قلب كاذزوةموه متع بصتو#وهن ودع

 ل ا ةلزنع ناك تئشناو || لماعربغ نوم أتودبعأب

 0 ىراوسألا نسمات الى هنلاو سعالا زن جَلَرعت تلا فورملا باءاذ_هو دليلا لدتوم لوا
 كاد عشب وه تلق كن اك

 م سانا من كيس لوقت اههاشأو كعِرَسو كْمْفَكَو كي فورحلا كلت 2 رد ولاق ىغلباف

 كاذكسو اريخ عفو رمال قبلى عمويفن ال هيلعْب رار خ َلعفوَؤ رماها قنا

 لاقف َنيحاَسلا َنمْنك أو ٌقَدصْأَت لج وزعهفوقنع ليلخلاُتلأسو اذ_ههبشأام
 (ليوط) ْ ْ رهزلوفك اذه

 0 داك اذأ ايت ونانالو <« ىطماع كددَم تلق الاد

 الآ ةلزخ_ع ناك تشناو

 رضح اى رحازلا اذاهيأ

 هيل ١ فمع دو»و ىعولا

 دنعأ ردت نأىلا ىدؤد

 داسفهيفو هقئاربغا دءاع عع
 ءاسلا لو الا فاوتث ادق م اكوىناثلاءاوا ف ءابلاهإا ديد قلو الان ءالاذهاوتاغاف || .وهسانلا هلعىذلاو

 دقم_مئاكوىاثلاءاوملكت هسفءافالو اًمزجنوكيدقءإبقىذلا ٌلعفلا ناك اًملاذ_هكاذكف || كال 0
 0 0 ِ : 0 ها وانرد ديك

 . (ليوط) ”قاطلاراسّتنب ورعلوقامأو اذهاوم هو اذ_هىلءفال.ةاومزج 1
 2م م وم

 ىلزافناطقلا ىَرْحأ ن مدين »+ هتدهجالو ٌبَوَصهُش 1و

 سه هئامشف ياسو اذهلوعد اضن ارتاح عطقلا لت هل+و زال م الات اوح ىلع ءمزملا هنكم ًاولو

 دوسلا واحلا تاذضرالا ةرخلاو 0 ا ا ةرحو مسمن مل وشو

 املياذلاعانتمالواهتن اصل ةرحا فلوزنلا مهري عواهداوس 1تقرحأ اه" اكر انلا ح نم اهقاقتشاو

 ةفرطلاءلاىفدشنأو #
 ىدلعثنأ لهتاذلاادهشأنأو + ىغولارض>ىرحازلااذامأالأ

 رامضا,بصنلازوعدقو ىغولارضحأ نال سعملاو هنمهب وعتو بصانا !فذ1ريضحأ عفر قدهاشلا

 لزنت ىلا فورح ابار اذه هت رتبافدشنأو 5 برهحل اىنفولاونييفوكلا بهذموهوةرو ىضنأ

 ٌقاطل ارابع نو رمل ىبهنلاورم الاةلزتم
 قلزتفةاطقل ا ىرخأ نمكندمفأ * ':هدهعالو روسصا1#تلقف



 (ه95

 عطقمل ريم الا نعملأس انههكّسرأالوانههك ثيرنال ىبنلا نمهلثمو َنلَئالو

 نال. نحاوررغلو الامدلكلا نوكي حا دبآ ءازانوكلال اطشانهه ارش الات ملا

 مقرف كعملطنأاًءلطنمتنأامأهلوقنعهُملأسو َةمبلارعش فءاحا ذه م._هّلالو ٌرعاشر ضن
 اقلطنم ٌتريصنأال لاه هناك ْنَأب ىراجالهن الك لذو سنو هبانثدسحو ورع ى أل وقوهو

 لعفلا أل بق نما انه ف سل زاتف كا مود[ كم ودتام هاون نعهتلأسو ا

 ىكماود تل مودآ لاق ه: 15 نيجلا ىلع عمي و ردصلاك هتلد» وهوىذأا ةزنع راصفالة إد ل

 اهمهفتستنأعبطتسنال كنأانههنوكيالءازاتآىلعدادبو ماوُدلاةنعّسس دوا || ٠

 كناستإ لك لاقهن اك اَكل_صتانالاف ت1 ىننأتالك كلدلستو دا اذ_هىلعموُدت

 اك امك مهفتسيالونيسملا ىلع ع تأت مناك اك نقلا ىلءاضنأ عقيىبتأناكوكبتآ

 ىذأاو انهعءاغلا لوخدزاح) نامهرد4_فىيتأنىذلاهوقنعهّشاأسو موُدَئاَممهْغتسال |

 ىّدْلاف نس انإلاقفنامه رد وإق هللا دمع وقت تأكلز وخلل تن وهلتادبع ةلزنم دنت

 امكانههئافلا تلخد ف نامهردلاه تدك دبلو “الا لو لواللاءاوح رخ الا لسع هنءال

 لونا نامهرده4ىنتأب ىذا لافءاشنإو ثامهردهلف ىنتأبنإ لاقاذا ءازللا ف تلخد

 هالاتاذاق نانتالاعوقو عممتطعلان وكنلءافلا لشد امنا هنأّمسغ نامهرد هلهقا دنع

 َبسّتاْتالا ل_ءحامافهالا لد اذان نامتالا.كلذدل تح وبال نأ نوكرد_ةفتامهرد
 5 ا 00
 لاهول - تامهرده|فانتأ,لجر لك مهلوقكادلثمو ة المزح /ناو ءازحاذهفكلذ

00 0-0-0 : 2 2 

 َنيذْلا كلذ ل ثمو ٌباوج نوكبلمتالو لعب ئبع مهن'الالا سناك نامهردهلفلجدلك || ٠
 نمل جلاقو ْمِيَر دنع مهرحَأ مهل ةَنالَعو اس داهتلآو لقلب م-هلاومأ َنوُدفْ
 اوف نيل نإ كلذل نمو كام ُئاَف هنم َنوُرفَم ىلا َتومآ نإ لق لئاق
 ليلشلاتلأسو قبر[ اَدْمَع مهو ْمِهَسْباَدَع مهل اوووي ل ع تاَنمْوأأو َنيْسْؤلل

 ىريولَو العو لج هلوق نعو اهياوجبأ اهباونأ توها اذإ تحرك ذ لج ةوقنع
 ىف كرنتدق ب رعلاتإلاقف دانلا لَ اوُققو ذإ ىرتولو ٍباَدلأ تورب دإ اوُلَظ نيذا ١

 دجودقدنأمعزو مالكلااذد عضو مى الربا لعلمهمالك ىفباولاريدلا اذهل نم

 أ ةاطقلا ىرخلأ نمكّسنْديالو هندهجت اللاههن اك اهقُمْمتفاهَددْعال لاقاك ىبهتلا ىلءاذهف

 هتلأسو هلوق)
 ىل مودنام هلوقنع

 لاف ) جلا كل مودأ

 لعفلاوام فاريسلا

 ماعم ماقفرد ملا ةلزمع

 جاحلا مدق5ك تقولا

 لاق دن اكف مسنلا قوفخو

 كلمودأ ىلماودتقو

 كمزلأك حو رخمون لوقتاك
 ك مدام لوقت نأ والو

 مدتىتم لو-ةناك كامدأ

 تلعحاذاامن الإ مدأىل

 لعفلا نماهدعل امو

 ماهفتسالا اهيف ل طناردصم

 ماهفتسالا تناك اذاامنأال

 لعفب لصوت نأىلا حم
 تلقناذا اممىزاكاغاو

 ءاوعسال ماهفتسالا نع

 اذه ماهفتسالاو ءازخلا

 عيطة لقال كنا هلوق ىنعم

 ىعبي مهفت_ست نأ

 وصوم تناك اذا
 هأ مولع
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 (ليوط) 2022 خامتلالوفكاذنم ا ارسال

 03 الا فافخقىراصُألا نك 1 ايناغأ نع ر َك ةودو

 0 اهتعطقدي 1 ةاماسل 8 را باوجاسيف ٌىع0تببلا اذ_هاهيف ىتلاةدمصفلاهذهف

 ' ىعملا اذهقوهاموأ

 لعف ىعّتفلحاذاف كمالكلدبك انمسقلان آلا « يمسقلاىفلاعقألا باباذهؤو

 كلذو ةماكلاوخ [ق:إقئلاوأ ةفضلتانونلاماللاتمزاوماللاه.ةمزلعقت ملى نمريسغ

 اداصآن اكن إكلوقىفماللا مو زاك اللا زلت نونلا تأ ل لكن امعز و نلعف الدنا و كلوق

 ىعماهفءايشألاعفالانمتأل_ءاو + ةماكلارخ ا ىفنونلا ةلزفعمماللاو ماللا ةلزنسم اف

 ٌنلعف الْدهشآو نلعف الم كلوقّكاذوهقل و كلوقدعب ءارئاهدعب لعفاا ىرك نيسعلا

 | كلوق كلذو ماللاىلءْدرت هملعَّتفل-و مقودق ٌلعفلا نكن إو نعت لع هتلابْث مسفأو

 1 : لعلش الث رولا تَذكلهتلاوو َتيذ.كهلاولوقب نمبرعلا نمانعمسو تلم لاننا

 1 ال عدرا قنملعف قع تفاحانا و بح اولاريغ ىلع لخدتاغا حقود لعف 1

 الفذحت نأب را الكنموهو كاز وحدقو لعفأال هللاوكإ اوقكلذو فاحت نأ لقاهملع

 1 وط) لاقو لعفأال هتاودي رتادمأ لاذ لعفأ هتفاو كاوق كا ذواها نعمديرتتنأو

 فرع لّذلاَتنااَلإ ضرألا نم #4 تطل طمتهاوالف ىف اذ

 ْ باو ىلعءافلا بصنلا هنكمأ اولوكن ديالو هند عال ىأ ىسمنا اىلعال كندي ةمزح هيفقدهاشلا

 ' قفراوربيسلا قدصقلا 3+ ت وص ىنعمو هل ديصنل 4 سرف ىلع هل دقو همالغلا ذه لوقت جزاك ىسهنلا

 نسا الاقي كب ىربىأ كرذيف كوز وفدرلادعقم:اطقا اواهرخ [ ةاطدل |ىرخأو ده الو سرفلا

 ١ 1 خامثلاباملا قدشنأو + .هءىراذاهسرق
 ْ جدنر الا فافخ ىف ىراصنلا ىثك 5 اهماع ىدقر فق ةهءودو

 0 كام ةيلعدردقاو هوو تءطقةبودب مو عما 0 فذح هيفدهاشلا

 هدعب نأ ارلا معزو باوحلا

 جيثوتملازعمأ الالاسخدقو دع 0 اركتماهفورعم لات ءطق

 فذ ازاو> ىلعنيب وتل اعامجا ممبرعل ام هلءاورنمعادرفمتدمل اذ أ .دعبامور هنأ هلتدجلاو
 || نارقلا اذه ناكل ىنءملاوباو< ولاثأب ماقلامملا ههتريسسان' ؟زقن أولو لجو رعلا# اك اذهل مف
 ْ دوسالا دله اوهوجدنرالا فافتعاهداوسوماعملا قؤسأ همشوىشملارثكت ىشق ىنعمو ءار مصلا ةءودلاو

 ملا قلاسألا تاراده د ربا فهشنأ آو * اهساءلبنوفو هرعم ممالىراصنلا صخخو

 فراعلذلإ تنأالاضرالانم ا طبت هلا والف فلاش



 - السم ا - :كةاقل
 .. تدم مسوس

 كمل ا ىلا قايم هللا َذَحَأ ْذِإو لحو ْرءهلوقنعهتلأسو امةلزنع ما 0

 هن اولا مالو ا اود المال هلوالمالنيسالانهه تعفوأنامف مالا ةلئنسموكف

 انرقتا اوللوقدا نقتلاوأن المسقلوقيفامهن عم < ملكا دلو مالا | هلزمع م قلاديك دأرلغداهيفهاشلا
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 أ اغنإو عضوملا اذه اذ_هزاجإ تلعن اًنوَتلعنالإكيلعْسمقآمهلوقنعليلظاتلأسو ||

ثفلح نيس كاش نمتنأ ٌتيطعأام لم عضوملا د هى هسفنن مداطعأ
 7 تلقي 1 

 دمع 2

 ناعشماهلل و هللا عم هلم !تلقزيح 2 نعش و لا ناعشمل 0

 مم يا 2 وِ و 3 م 6م

- 5 - 

 ماللا هذه لثمو رشف تا ير نقولا

 (لبوط) اع ثتاعفآَتاعفولْأهنلاو تلقاذاْنأىلوألا
 مشمرشلا نم مون مكلناكل «. منو انيقتلاوْذأ م 5

 انهفذل ا ىّوةيواهفذ_ح لكش ملفنونلاوماللاهمزلت بح وا ان الك |ذزاحوالفذح هيندهاشلا

 تفرعالاو هفل< زتعتنم فلاح لوقب + عفترااما ضي أى هو ضرالا نمرود اامةعلتلاو تدملار دصالرك د
 ساعنبيسلاب املا فدشنأو * ضرالا نمتهحون ُثمحلذلا .

 مالم :لانمعونمكلناكل ع م:ًاوانيقتلاولنأ مقأف

 ْ هوهشم م الاه او زاج أ مهنكل وانهه ٌنلعفَتلماللكلا هح ولاقف هتلاوكلوةك انههسجسُلا

 1 اهلبقسلم اد تيد ثءاجاذاٌنلعتلهلوق نعد سو "تلاخل يد هلق ناك ذادتاَكندََس

 1 تريخ اذاكن أل_ءاو « هيفولحماب ملك ل ناو نيسعل اة ىلع تاجات الاسقف هبفاام

 || كلوقكلذو تنأ تفلح ثح ءاركت ىردك ل ءفلاقءريغ ىلعو أ ه سفن ىلعدك هنأ كرسغنع

 || هنأ كاذو ادأكاذلعشال«ِعَدَسأو كا ناعقمأ ف لحو ناعفم هفلصسو َناعبل سف

 || ىتلاع

 تاأسو هلوق)

 مهاوقن ءلتاخل |
 الا ك لع تمدقأ

 قاريسلا لاق (ملاتلعذ ا

 الالب ءتءسقأامأو ا ل هلا اسو هلل لإ توسل ٌليئارمسا ف قى قام ذأ دِإَو ىللاعت هلوقداذ لدم

 نأف تدعفالو تدلعف ١

 يلق لامن ذا ملكدملا ١ ماقد اني ل تاؤحتر 1 احر .لاف لتس عما هينودب عت ناوزمج ْ

 نءر وهف ناعفتا كاع ْ تملأ مف تلقف ىرخ ”الانامهادحا سنت نأ اوهر فلكيا ى_عمىفءىحتاماو ال

 هكدا الخ نك ريخاغافاذ_هلاقاذا لحرلات العمل هلإةوق هبال ل لافف ةملكلارخآ اثوثلا
 هلعفب ملاذا فه سلع م سقم و

 ددعاوا مهن ال ىذاكو هذ : كاذل اون تاك اع ستان أ هَ ةاغعلو ةءآناك ثِإماللا اوه لأ اك لعافلا هيف عقاو لعقب

 لاف اذاوهن ريخأام لعمري ا

 امنوتلمفالا كلعمسسقأ | : 00
 0 1 18 1 ١ لاف 0 َك 0 6 ال قدحمم “لوس 1 5 ءاح مت 0 ةمكح 0 باك ن نم

 هئمسلاط وهفتلعف |

 فقرسالو سذكت الو

 ىرف ني_نعملانيب
 ها نيظفلاا نس



 ىهلاقفهلوق)

 نلعفمل ىنعميف

 قاريسلا لاق (حلا
 نيع ع ةنسءازاحملان ال

 تناك اذاا هنأ انرك دقو

 ىلعدمعت مسقلاف َكِإَذك

 طرعُشلا باو-و طرششلاباوح

 لعذ ةوهفالعف ناك اذا

 لايقةسالا بح وف لقسم

 ه4تابحوو ةازاحن ال

 مسقلاباو جامن الماللا
 مث نلطما ظفالاقحراصف

 نال ىخاملا ظفاىلالقن

 لقن غوستةازاحلا فورح

 لامةّتسالاىلاىذاملا ظل

 لعفلا طفل لق:كاذكو

 قوهو ىفلل ىتااامدعب

 كلوقىفلامةةسالا ىنعم

 لعاف وهام ديرب تلعف نما

 ناك اك لس امو

 ىسعم ىف اواظل
 ما ندلظما
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 هور ع ه)

 0 9 ةَمكحو بان ن م مكس 1 ليبر ع ةبا اا ااعدب

 0 3و2

 مهتم عم نلل كلذ لثمو باوعلاى رخآولوالا مالهبنمْولم امكعم امل ف ُنَدَصَم 1

 | ناو لجو زع هلوقنع هّملأسو م نيسملاة سن ىلع ماللاتلخ داما تلم

 هناك ع ناعفيأ عم ىه لاقف نو رفكب ه هدأ نم رم اول اره ل ار كلنا

 كمل امهر رن اولاق ول مفأال مدير ٍِ انأ الا ذتلعالدتا ولوةتاك نظل لاق

 ءاوستءاحاكو لفل لوما ولن ناكاك لعشس امو لعاف وهام عمد. رب َلعف امتلعف نبل لافو

 وهام ىلعاذهءاب كلذكو ْمُكمَحَمأ هلوف ىلع 0 ممن [ ْمَأ مهوشضوعدأ مكسلع

  ىأ كَنلبف اوعي 0 هنآ 1 لعب بانك كا ا نيد تن لأ نمل لد رد لا دعاك

 إ نأ نمامهكسمامعأ ٠ هلال نيدحأ امكان رو او ه4 :اصس لاق و ئيعبأن هام
 مالاهلندبكز ل1 نإ نإف ملم كر مهيقومل 1 زاك ناو لجو رع ةوفامأو

 ىلا ماللا تل دو ظفاَح الع امل سفن 5 نإ ىناهواخدأ اك اهولخدأ كاذان يلا مالك

 اديزّت!مالكلا ف مقتسدقو تيه واملادب زْإلاق هناك نيهلا لع لعفلا ىف

 رع 9 نك ني-هلافكن رياك مهن قعرتك الا ة عفن و ير

 لع 2 1 لع امن لحو ْر_ءهالاق عسقا ووهاع ا نيعلاقنونلا

00 
 همهسمو 72-5

 دمسالاقر و ةمايقلا مول مسد 5 كر هر 2 ! وه فاوُهَلَتْح نيذل 1

 اهماهستطت لاَ هذ ىانمنن :اكتاع دّقلو

 1 2 ل يا و 1 ا 2
 نطظأو ى.نقمسنل نط ألافو كنمريخ هللادسعا تعد لاقأك ني: اةلهلاو لاق هناك

 56939 1-<- تالا © لإ ا د هم اه دود س67 سه 5 2 5 9 22

 هيدا تاب الا اوأر ام دعب نم مهل ادب َث لجو رعلاقو تلعتازاع هن ال ٌنموقمل

 تلق اك ”ثدكؤهنسك نسل لضفأ أ مهلادب تاقولكن أىرئالأ ءادتنا ع عيمت *ال

 اذهءأآلضفأ اذه مهل ري

 - و 6

 ٌقو را فورا كلت نذ 6 ّل_عفلاءامس"الااهيفْمَدقتالىتلا فو رم بااذه
 دنزنأتفخالو كاذلوةيديز ك كتم لوةنالك نأ ىرتالأ ةمصانلالاعف الا ق لماوعلا 0 .٠ 0 86 هوز 6 ه 5 و 5 - ع 9 0

 ديبلاب املا فدشنأو د ليللا لثمىف هنم ترعصو مكن اهم مظ" النسب راكم

 امام شيطتالاالاذا دا 0 !تلعع 0
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 نيبو مسالا نيب ل فتن أزوجالاك مسالا, همذ لماعلاو لعفلانب لصفت ن أزوحالف كاذّلوعب || .
 ا ٌةمزاجلالاعفألا ف لماوعلا فور حا لعفلا هامس“الا هبفمدتالمو لعفباهتاوخأو نإ ||

 عز اق لصفلا : د رو سل, | ضنا ذوسصالعلاعرالا ألا مزجت امال ىلا لمضايقات ||

 قهنمميقأ ب صنلاو ىتاا فورخلانب لصفتنأز حلاك ئشلاعف' الا نيد :داهنبل صفت أزوججالف كندر

 وسي ل عفلاند و أبن لصفتن أوحي الو رااريطت مْزلا ن'اللاعف'الانءامس“ الانيب و رك و

 لاعذ ل اىف لمت ىتلا فكل ذزوحالو رعش ىف الاوشحر ورجل اوزاحلا نيل صفت نأ كلزوالاك

 نيدو لعفلان بل صفت ن ازودالهنأىرتالا هامس الا ف لبا سشتنأ بهارك 56

 بهذم (حلارسللا

 نأ ادع نينرصللا
 عفت رنأ دعب ىذلا مسالا

 هراسفلا :رهطام ل عف راكب

 : مزِجلعفلا اذه عضومو

 قموةب امضامناك ناو
 لممنامكاذكو لعفلاك سدلمسالاتأ ال مسالا فلمن عدوهشب نأ ةيهاركو وي هيام

 كل الامذهف اذهتلفو مسالا ف لمنامةرثك ىلا ىرثالأ لعفلا ف لمتاك س هلهمف
 ىذلا فلا ماةمرب د عَتلا ْ
 لعل لدااو هراسفتوه رد كك لا آكلدو اع الا نماهريطت ىف علا در نامف

 هل_ءحال رعاشلانأ كلذ || امراكحوللامف' زفر ساس خا ومزلا ف ٌلصفلاراصو 2

 ت10 نك همرح ذا فنسم ا راو لل لل نأ ميقيءازجلا فورح أل عاو « ءامس لافت
 رعاشلا لوق ١

 موش لغاو ىذ ن'ال ارعشلا ف اهفكلذزاح د قع اًرللافو رحذأالإان 0 ذاممم ردا ماهر مس الئلذو

 باءلاىفهرك دامموريغو | هلزتعنوكت ا 0 00 ول هتاهلعت كاز 2|فو 4

 رات اشو هارد ا امسألا نمركامٌتعراض مزمل قرات ةفرصتلاادبف فرصا ١ ىذأا 00
 مسالا لبق العف نورد 1 ١

 مالا نواعم وع وفرملا متئشنإو ٌتدصنوتن : ود تسل كنالهتتادمعب راضو ةفاضمربفاهتلعتسا تئش

 توصخملاو عوففرالا سع'الا ىف ماللاو ىسبنلا ىف اول َل_ثم نكست كل ذلف براَض نعي خ الا يف ل ماعلا مس.ال واخت ا :

 0 تف 9 4 ا 0 0 9

 تناك ( طيسب) هلوقوحن ظفلا ىفمزحتمل اذان ىفمالكلا فى رفلازوحو مزِلسا نقرا ةيال نعال
 هأ اهتوةلدصاخ 5 3 7 ا 5

 اضخلم قارعس « [وتاهروممنإ ةارهدواع *

 لعفاهد_يعقياللن الزم ولصغلا ىف زاحامتإو مس هلشيهن ل رعسلا نفت 1

 اهينلعفلارامإ زاحأك اذ_هزاش هفرافتالوءازحلا لصأامن ناقل 1

 لعفا اءامسالا | ف مدقتالىلاف و ركل اباءاذه هتنح رباىفدشن أود هجاتيس سول 2 : ١

 +« انرخاهرومممناوةارهدواع د
 ارهظم هيضتقي ط هرشلا فرح نأ ال ل عفرامخ العام ونإ دف ليحتل لع مسالاعدقت:هيفدهاشلا ٠

 1 ريخأتلاو مدقتلا ف تفرصتو تن وةفءاز 11 فورح مأانهنأ الإ ف يضاملا عقلا عم هعدقبزاحوارمهضموأ
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 ؤ 1 لال لل 2( ©«0)

 امن "ال مدل لاق فعّضةمفا ذه ارك اف ورخرب ”اسامأو رسكارتد) ورق رفا أولاق ننح

 رعبا ق.ءاحاممو لعفاهت زاح ذاىوقأ نإ اولا قزاعواف ناك تسيل

  00"رو ْ 0-0 ١

 5ك هدم

 (لم 2 0 راسن 35 1 ف 0 هدعص لاوو

 ىللكمو هلوق)
 ماده لو-ةلؤالا

 لوالاب يمي (لا

 لسغاو ىتقهلوق
 ها عيرلاادأو

 رعشلاف مهلوقنألعاو د« مالكلا فنا ف انا كلذناكتض ذا ىوقأ ناك َلَمَفناولو

 هّنيأر اًيزْنإ كلو ىفكلذناك ا هيسفت اذه لطف ىلع عقتراامنا اذك ن كيك نأ, دين
 ىلعزاح كاذْل_.ةبديز ىن:أتنإتلقناف ايلع 22م الاهتمام ةثنل

 | انافىتتاثنإتلقف ءافلاب تتجول كن ىزالا ءادبنتاٌعضوماذ هوه رضاديزلافنملوف
 لئمو اًهُركشن هللا هلوقك. رعشلا زاحو عفر كلذ ىلع هام 0نإ ما كارخ

 (ليوط) ا ىرملا ماشهلوق لوألا

 اعْرَفمانم س.هرجال نمو 5 نماوهو تع هموت نك نه

 العب ينل اهلاح نعل عفلارب ريغت :الو لعفلاآلا اهدعناهلال ىلا فو رحلاب ان اذه 2

 وهودريغي لعفلانيواهتتب ل سصقنال دق فو ركا كلن ب اهتم ئىثهلمق نوكي نأ لبق
 ءمدو 925-62

 لعفدقو 000 عب هنأ تريخأ اذال ع لهل اناوح ل كَ لكن اة تاوح

 كادروي الو لعفلا ىلع ملا دقت ف ماهفتسالا فل تعراضف ىب م هن ”الىضاملا طفل فرمتالالا 2

 ياملاؤدشنأو 5 عر مم 9 ةارهوامتوقوقت لقاهملعتإ_خادع ورفا م“ الرورّخالاابهاوخأ ىف

 ىدامعإ ادب رزنىدحل

 00000000 كالاستاك هليفطتت»» هب وع مهتبظاوهف © ١
 هرسفب لعفرامضاءاهدعب مسالا عافتراوةرق ىلا همزح عمته ىف لعفلا ىلع مح ءالامدقت هيفدهاشلا

 مهم لزنن مههط ىحمو عدد وبرشلا ىلع 0 و هريشلان الرهاظلا

 ماسح هل ثمىباملافدشنأو د
 ْ لسع اهليخ رلاابغنأ دل راح ق هتان ةدعص

 | فصو +« هلبق ىذلا فلوقلاك هيفلوقلاو ط شل اهانعمواغيأ ف عفلا ىلع مسالا عوقت قدهاشلا

 ١ جرلا تفلتخا اذاانييننملدشأواهل نأ كاذنالرثاحىفانهلعج و:انقلا ىهوةدمصلا اهدقدست را
 ا باملافدشنأو 5 امدقىرح الوردتس ئَأهٌوامريكف ليلا افرق: ضوالا نم ةرارقلا ال

 ىّرملاماشهل
 - اطقضانمرعدربخالنمو + نمآؤهو تدهتمؤن نحن نف
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 كلتنمو لسعفلانيواهتيلسفيالاجنأقاكْذَق ثيبشأمنفأيشنورظتنيوقلامماغإ ||

 لل 0

 نسلاهذهلخرتاغإ و ٌلعْفَس كلوق ىفىتلا نيسلا ةلزخسعاس مت اللحم فوساضب أف ورملا

 نمو لعفلانيب واهتنب لّفيالن أ فاما َلعْفَيْنآلوةلتابثإ ىهاغنإو لاعف الا ىلع |
 ركتس ذلاهُرعوةدحاو ةدلك ةةزتمام عمبزاؤاعج امههاشآو ابقار فورطسا كلت

 ا.هوصلخ وامام هولا لوب لَقىلاالو لوةبب را لس مهل نكمل هن اللعفلااهدعب

 ديحاو فرح ةلزن جال ع مةدح او لك اولعجوال هومز الو الْوآواَلَحكاذ ل ثمو  لعفلا

 لاك مسالا ميدقترعشلا فزوجدقو ضيضعتلا ىب عم نيف ل خدثيح ل_فاا نهوصلخأو ا
 موديدودصلا لوط ىلعلاصو 1 اًلقوودصلاتلوطآف تددص ٠

 ىلبت أب لعفلا ناكل عفو مسا نمو قْنَكَو لَ ومن ماوغتسالا فرس دعب عمّشجا اذاهنآلءاو «

 دقو لعفلااهدعب رك ذي ىتاا فورا نم لص الا فمهدنعامن "الى ؤأ ماهفتسالاق رج |

 م لاعف الاهدعباهيل نانو وءامس الااهد عنابي تن أنو ىتلا فورا باباذه هو |
 و ا 10 2 1 يا

 ىلعاش دعي ءام# الاتك رثوأمش لمتالفو رخام الكادوكوذإوامن اكواغإ ةنكل ىهو ا

 مسالا اواعصف هيلع لخ دامريغتال تناكذا اهباذزواجع لف يئاهلبفرك ذي هناك اهلاح |

 معزذ كقلسأ اك ىيقرأو كت آاك نرطتنابرعلالوقنعل لخلل تلأس لعفلا نما ب فلوأ

 (زعد) ةيقرلا اعرب ءاومصتس لاك مفاعل 1 ظ

 دشنأو * ةدحاوتإءلاومدقتاك ةرو سض طرشلا ىهو نمد لعفل ىلع مسالا عدقتهيفدهاشلا

 اذهدعب باف
 مودي دودصلا لوط للعلاصو د امىلقودودصلا تلوطأت تددص 1

 اهلي نزوح ىلا فورسلا با اذهه تح رباب ؤدشنأو د هريسفت و هتلعب باتكل ا لوأ ىف مدقتدقو

 كك او ورالاعفالا وءامءالااهدع

 5 مشتاك سائلاّتشتال +

 اعرلعفاك اهدعب لعفلاع وقول تيه واغتلصو هيدشتلا فاك اهن "الك دع:لعقلاعوقوهيفدهاشلا |
 تيئابسد تاهصرمت را ودروتشل هبل دهسا“ ١

 انأفهلوق)

 نيوابي الحد
 ىلع نعي (خلالعفلا
 ةلزئمن ال رامتخالاه-و

 زنك لعفلا نمدق

 مسالا نم ماللاو فلالا
 لك ىلعاهلوخد نال
 هع لو موأ عقوتم
 ٌكإوقف دهعلادقتبشأف

 هدهعن لح رلا ىنداج
 هدنعءرك ذىرحوأ بطاخملا

 لصف النأ دح و امو

 ياش واهتس

 مراح فرح الواملضمقن

 مهتبالوديز بك رلوقت

 نك رلداراا ل اودمف

 بكر رماثعمو مصهتدقو

 أ الا هلا هذهو

 اهنبإصفلا اوزاحأ
 ها ملعفلا نانو

 اصخلم ىف اريسس
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 ”(خجم) ١ .مبسعلا وبأ لاو
 9 - ص 5 دهر 3 مس و

 ةماوثنمسانلا ىَدَعُت اك « ةئاقل نمد َناِسَكا تلق

 هبضنناف لع دةلاقاذاو لشن هيف: تاق لمةلاقاذا هي لعفلا فن بااذه 9
 م م

 لعقامءللاو لاغف لفدقتل ها ولاه هن ءاكهنأل َلعفام همن: نان لف دقل لاق اذاو لعشنالا

 اًنفاو لعنلا نك م او لعدم وهلافاذاو لعفت امهيفنّناف لعف لاح ىف وه ىأ ل عش وهلاقاذاو

 اذاو لعفتالهنئاو تلم ٌنلعفسَلهتئاؤلاع هن اك ٌلعفتالدضنف ٌنلعفمأ لاقاذاو ٌلعف:الهمفنذ

 0 0 ٍ لعفتن ل هيفنتاف لعفب فوسلاك

 اذهكإ كلوق كلذو رهدلاءاسأ اهبل فاضد هج ءامس الا نملاعف الا ىلا فاضبامباءاذه و
 و 25 956

 عفت مو اذهو نمط م موناذ_هلجو زعهتللالافو اذ مقيم آوديز موقي مون

 اوعسو وهف ص نوكي نأ لع_ةلزاحاك | ا[ فد طارة الاف اذهزاعو مهثدص َنيقداصا 1

 ا ااا اوح رخل اذهنملعفلا اوح رخل مهمالك ىف هترثكلرهدلا فُكذد

 هر ام كاوقاضنأ لعفلا ىلا فاضنامبو هفد ةبرمصتو لعفلا لص اغإ و ناو مخ لولا

 (رفاو) . لاك هنآ اضيأهنمو ناب سو ىدنعناك ذم

 اًمادماهكب الل ناك اة ليغ نوم دا

 . (رفاو) ] ىعشلانب درج نبدي زب لاقد
 اماعطلانوبحنامتمآب « مق ىع علم نمالأ

 هلثمفموحخلاى التاملافدشنأو دب نيبفوكلابهذموهواه
 هئاوش نمساتلاىدفغت؟ + هئاقل نمد[ ناسشا تلق

 ٠ 000 دس ا ا هلوق ةقدصاشلا 5

 1 نم
 امادماهكي انس ىلعن اك د انعش ليلا نومدقت يا

 مسااهتالابناذ هز احو ليما مكمادقاةن ا [ىاوعتسلا لب ا ىلعن اوم دقت ىل اهنا هفاضا هيفدهاشلا

 ا لا راضتلاعف الا ءام“أ ًاوملعلا نمةمالعل او ةمالع ىنععابت ”اللعفلا ءاممسأ 0

 نومدسقت تقو مالح لأق هن ”اكفتقولاماقماهنمات الب وأت ىلع ا هتفاضا نأ“ اكو ةبآىف اذهزاح ل عفا اىلنامزلا

 اهق رع نم بص امهب_تودهح او رفسلانمةريتمامعشءاغلا ليكتا مهمادقا ةمالعب اذك ىنع مهغلد أ لوقد

 0 بابلا قدشتأو * 0 ةرمل ا ىهوم ادن اهكانس ىلع مدلا, اح زتمب

 ْ هلثمف ىنالكلاقعصلا نب ورم ندير
 اماعطلانوسحامدن ١ + اميقىع غاسنمالأ
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 لعقأالو نابت ىذب ل عفأالو دى ذبل ءفأال هلوق لعفل !ىلاض: [فاضيامو وْغلاَق

 لعفأ اللاههن اكهلهقامةفاضاك لعفلا ىلا ةفاضموُدو كتمالّسس ٌلعفأال نعمل نولسُت ىذي

 اذهريغل فلا ىلا فاضبالو كنمالسسحاصو كلب ىذلا مآل انهو دكت الس كذب

 تكلفاذا ل وت قمامسنال دار اذن [ىلاعف الات درا و ودع ىفالابصتتال ندد أك

 الاف رم روتر هنا نا ز الا فلوق نع هدلأسو نس تيقن لولا

 هّضعن لعد قام لة[ ت رانا تطل تع داما اهوفاضأدإ نى عمفتناك

 ناف ٌذإةلزعنوكت ىتح يللا قاهر هالو كلذباذهاوه شف هنو رغبالو ضعبف ||

 نوكي لوتال كن“ البرعلا نع سثو كاذب انثدح طعن رماد رم :واذه نوكي تلق

 أ ىلاو لعفلا لا فض ضامن اكحا ذا نامزلانأب الا اذهُذل ٌممأديزاذا اذه

 ىلالا قس عتب لال ناك اذا وذِإهمل) ف اضيامىلا ف يضف دل نعم هن'الويفتاوءادتإالا

 لاعف'الا ىلاآلا فاضت ال ءذهاَنإ واَدِإ ىعم هن اللاعف الا ||

 ناالذإ_صل_فلا داك اهلهلص هنت َءامومساىنهفّنأامأ م َنآوَنإ بابنه

 مسا عضوم فكنا: ىلطنمكنأ تفرعد ف لوقن كن أىرتالأ اًمسا َنآنوكستو ةفيشمللا

 غوفم مسا عضوم كنا فناطنمكن [ى غل. لوقنو كلا: ٌتفرعد لف تلق: اكبوصنم

 لمتولا لاعنالا نأ كا ولة|صايهبف لمت ىتلا هامسالاْنأف لاذ غل تلف كن اك | ظ

 تراضلا تارة تاز فال د ياو اقف رار اهلل صاهف

 هييش عضوملا اذهىفاذهف ىتفلاو للا ةزنعدح او مسا هنأن عمريسغي ل هبف لوعفل هدي زمانأ ||

 فرحا نم هناك نوك,كئنلاتأٍعَّتلاذهف دسحاومساةةزن:هبف تلم عمت ناك ذا

 لمتال اك نأ ىف لمكاما هيف ل_هكال لعفلا ةفزغم ىهامنافنإامآو همفلعدقولوأالا

 هانت ٌقلطنمادب ز نإ كلوق كاذودأدتمالا ّن]نوكتالو ءامس“الا ىف لمام لعفلا ىف
 ةرعءص 39

 .٠

 ٌتنثط تلفثاك ةلماع ُتْتقو لطم هلت تلت لوقت م تب اوبن مباءاذه 9 |

 نوكتنأز وح وهإسقىدلا فلوقلاك هيفلوقلاودبكو تللةدئازامو نومحيى اة نآ هفاضا هيفدسهاشلا
 امناوءامسالارئاسيملااهتفاضايردصملا اىلاهتفاضان الا ذه ىلع ههاش هبفنوكالفزدبصملا لب وأتيلعفلا عمام

 دوفو و مهدنهنب ورم قب رسحت ىف مهرعأ نمذاك م لاهدوفرعب هنآك اذ لعحو ماعطلا مق ب حرك ذ

 ىسمجاربلاو روهشم مهريخورافلا ىف هبعنصناماعط هنظف مهنمنيق رحم اةحئار مشن يح مه يلع ىمتج بلا
 2 ا ااا ااا اال 973737387 لكحخحلى كا 2 يبي يتيح

 نأامأ ةلوف)

 لاق (ملامسا ىهف
 اهدعبام و نأد.عسوأ

 اهتلزئماهرتواهعما نم
 بهذمقدحاو م. لزم

 نأ نوكت ا رتسملا
 نماهد دامو ةفْفْخلا

 ةهلزتع مصل ىدلا لعفلا

 ةةدسملا نأ عقتو قيما

 ةأدتمم و ةلوعفم وْمل-_ءاف

 اهبف لد وهضوفختو

 . اهنأ الالماوعلا عسيج

 طفلا ىف ةأدةمم عقتال

 ةلاثمالارر ذدفقو

 ها اه د, طناف



 ْنأن هلوق

 ىالوأب ةدوقسعم دب هرب

 الولوةيضتفت ىذلا ىنعلا

 تسلو هسملع ةمدقم

 الولبالءادتيالاب عفتربالوأ
 1 اهد ع مساللاهموزلو

 0000 نانا لاش نعول تلات للطن منام سها زدنا لوتنو "از || بلع تعضو ىدلاىعلا
 و ظ ١ | هيلوملل لم اعلا مو زلك
 0 ون تففديتهم-ثق

 | ةروسكملانإن الرسكست
 | درب إدتبمىلعلخدتاغنا
 هل بق فر هانعم هراخل م

 همم اهل اوةءاضأد ربو

 ءانباهيلع ةينبمامنأ ول ىلع
 ولن ال لماع ىنعلوممم
 ئشلاءانوهاعاوأمش لمنال

0 
 ولدعب نأ مفق هظفاريغب لو

 رخآ االول دعب اههمفك.

 قاريسلا هلاقام
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 هّنأالوأ لوقتو كاذتددوَتلقاذا ٌلاَدعضومفاذس بهنأل هاهنا ددو كاذكو كاذأ|

 اريسخ ناكل تهاذهنأوالوقتو اسأل اهيلع ينتاك اكول ىلع ةسنيمنأف بلع فلّولطنم ١

 ىفاهدميامو نأ بلع م كاذ ولت لفن اك الو عةتبم تناك ام وك ىلع سنس |
 ىفإبتىذبكاوف يفت ناك اك َنآيفرآ ل ءنوندتالاو لك ناو ل بئماذهفهعضوم ||
 نوكي ىت- ْئشلا نعءىشلا نونغت_سآمم م_منألمسسالا نوا متسنال كلو مسا عضوم ْ

 همو5ودو دم هو

 اذِإ ىبر ةحلر ٌنئاَر َنئاَرَخ + َنوكلم منا ول لق لجوزع هقلالافو اًطقاسهعىتغتسملا |

 (لمد) لاهو تا أ ةَسسَح ف ا 1

 1 ْ دعب مسالا ن الهيف:لماعب
202022 

 *« كبل ءاملاريغو «
 || ةمتلق كنك مما عضومف نأ لاففىةآخهتلانأ مل ااه نعد و د 0 . © مح م ©« مدد 9

 هنلالآ تلقكلن اكالأ هلوقتفزنجهناف اطنم هنإامألاقاذاو ىلطنمهنأاَمح كلوفكهلعجج هنأف

 هلإهقاو امأت لقاذاو يمانع قاد ٌتلعد_ةتلقن اك ٌبهاذ هنأ هتلاوامألوقتو هاذ

 خا .الانأل لعمل :بهاذمتأ تفر عدقلرقتو ىع "ال نان! هقااوالآ تاق اكف هاذ

 تأدّداك 'الزعمدنأ لو الم ماده تقريب قيلوشو َتف فلولا كير ري

 اهانثهنبأ ًارتلقكن اكن مون ركْشهنإو انانهشارلوقتو ٌتفَرَع ىلمالكلا لهن لو فإ

 || تصفق لعفلا ىلع مالكل تلج تشاو ُتْنَآَرلعَن أل محك لوءادتبا اذهلو ةدهلاسهذ#هو

 «ليوط) 0 ١ ةيؤجنةدعاسلاف
 ٠ ,مقتو مالت عقاوت « اولاذقلا بَ ىلعهنأر

 : امو لب وز دعاارت نعم لأسو نكد ف جلا اذه عمسهنأب اطيل اوأ معزو

 لامن ل عفيالهن[كيردبامئاوقك نوكتثأاهعنمام َتوْبمْوي ال تاجا انك رشي
 تما اًنِإ اهّنإلاقذ بوف أدّتبا عن مكر عيشي امو لافاسمنا عضوملا اذه ىف كاذنسحتال

 ىلذمحلاة بو سن لل قرا ستاك * ميقنم
 مكتوةيمال بجي عقاو »#َ اهنأولاذقلا بيش لع هنأ أر

 أ[ تدقق: ما ف صوري زامل عطقل ا يمترسك مو تابعا تادوتملا و تأرلمالج نأ تفدهاشلا

 ّْ ابها جوز اليقلاع لاو لف قلطت ةصوأطوتف مك- ل 7:رف لاحرل اف د_هزوام لاذ باشن اد عداهدلو
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 نإاهفلمت دل و همصتن ذل ه| عفرد دمةلزتعلعفلاو 3 "ال_فيفللاناءاهو مشن

 دخ ىألوأ تلق: اكد هن قى أت لق اش نإودخنانآ أ

 لجو زءهللالاقو تح امىدنع لا نآو كذلوق: ب نب اوبن مرح [تاناذسه ب
 «©هلع هر” وأ

 8 همس عو

 و6 13هءدد

 ءاشاالاو ةعطقْنمنإ زوعكادكف تنل ا ضار نك هللا هيرصتسل

 ( طيسن) (صوح ”الا)
 ىراسدإواكرسع لكراشعلار ع ىتفشلاماذا كرت

 ىراناعفارْلت عفرأ,قلأ « ةلمركران تف اذاقإ

 نب اونأ نمرخ ؟باراذهدهتخج ربا فدسشنأو د هباهدحودتشاف هيلا تناك ام ج و>ًاهدقن ْ

 0 5 لعراشلارقع د ىتيئاق لل صوحالل ْ

 | لاقفاممَآن ولو, ةشدملا لع اوم هارد كلذشاك انأركر م ثيبامو لاول توسل ال

 اذا اهلعل لاف هن اكذ كلما ى أ ا سئانلى : رت ك نأ قوسلاتئا برغل ل وقرن صولا ١

 ْ ناو ىَدْونالْ أك نإو تلقكناكىّذ ردا كن أو ىلعاذه كل نإلوقتو نونمؤدال تءاج

 ْ مهضعبلاق ني-هجو ىلع فركلا اذهٌئرقدقو ركنا ىلع مالكلا مترو َتأدْسا تنس

 أ م ناالون[ىتنأ الس سيلهنأ لسع آد ضعي امو ايف مك ل لَو

 ا ءامس الان ءلوزئال ةفرغمللان "ال فقم اءادتبا نشحو ةحوتقملاًةلمقَتلا كوادن مق

 || قيهاذكتأنإ لوفتالث نأ ىرتالا َنَنآ الوَنأَنإ كت نآن سك سلهنألعاو «
 ْ ءادتبالا ف مقاك انههاذه مقاغإو تاتكلا ىفواظنم كنإ نأ تفرد لوطتالو باتكلا

 ْ نغنسمري- غن وتآدع مالكلا نال ٌتفرعو أ غلب ةلطنم نأ لوقتنأ بق هنأ ىزتالأ
 ىرغ نان رو د.ك أذال ا

 عجل اوهركفاد_>او ا الكونِإاهف لمت ىتلاءامسألاب اهو ميالئاَنأءادقبا اوهركاسإ ونغتسمويغأد تملا نأأك

 نينعبجلا اوهرك اك امي |
 0 تاكل احل 00 ا 11 ُظ »ع ٠

 ٍ تاتدلدن لاق هن اك فد رظدنأ مل اوةمفكاذتلءفلل_- رااح رلالوشو .نأوا ا

 لضصفلاف نس تغطعوأ |2725 ص ا ا 20
 ا. كنا تكد كولن ١ ىدشتاك تأدتااذادحن ىلإ ىأماك-:لا نيام نأ تدرأ اذا لوقتو كلذك كاذن ال

 ناكلوقفطعلاومركتو

 ْ ةيلع نم هب - ب َبقو عام لشي َبَقاَعَن نمو كلذ لحو زعةوف كلذ ىلع كآدب تزال

 رس

1 
 ْ اراشلا تاذع نير ئاكلل نأ 0 لاوو َنيِرفاَكْلَا د مك نوم هلأ نو مدد

 | ةآدتمتءاجولو هللانأو لذ رم *الا لاف هن "اك هيلع امف كلذ تك ئانأل ذو

 هنأللءاو هلوق)

 ىلت نأ نس سدل
 اعيجامهتال(ملانأنإ

 امهندتلصف ناف تاو ماللا

 كنآو ىدنءلكتمارك

 ةءارق هذه ىلع :وناعت

 أمطت ال كنآوأ رق ند

 فأتسارسك نمو
 قارسس هأ



 ع ّ ذأ ا 1 00 3 5 ع 20 -
 ًادتممفو رعملا سن كن! كدم- تاقولو ٌئرقدقواديح ناك ةدحاوهمأ طم أهذ-دنإو ِ

)4"51( 

 23 1 ل م .
 راخلا ىلع يداع هيلعونحأ * بدح ودلى راح ىلعدإ ولاد

 ”00 (ىرماشنأ اذهفا كاَدديلعل جام لعلوم فافتاةسمالا نوكالات-هق |

 ش لؤ'الاىف|

 ديرتلن الدير تان! ف ورعملادب رتثنآ كت لوفت 4 تأ اونآ نمر [بااذه

 لب ا تاقاذارددللا نماهفذ ل6 انههماللا تفذح كن ذكآو فورعلا |

 - 39 هم 7 0 91 ل اناا | اص

 امركست كلا ندنع ضرعأو 5 هراخد ا ميركلاءاروع فغأو

 ها سد 2 5, 1 : ١ © 00 و ل - ه5

 انأو ةد_حاو همأ يشمأ هده نأو ل ل->هلوقنع لللتاتلأسو هراخدالىأ 1

 انأوءدحاوةمأ كما هذهت الولاواقت اك ماللا فذ> ىلءوهامعإلاقذ نوةئاف 3 ٍ ع كل 1 - ع 0 2 0 م 3 ل 4 9-5-7262 هك :

 5 ١ 0 ! 39232 0 و 0 1 0: ص 0 ا

 نأنمماللا تفدح ناف اود.علت كاذإوهاماهن السد رق فال.الاهريطت لاقون وقتا در

 -- 9 » 1 3 ٠ . 2 2 ٍ 5 ا

 اهورقولو لملك الوق اذ_دا.صنناححئى اللال نم ماللا تفذ_>حول كنااك تصاوهق 5

2 -2892 57-7 
0 

 ءاط 9552 < 386م عد

 ال0 1 فاولافو رستتا ىوأاشم أ طءراعدق قاعتو هناصس لاقو اد ناك

 اضيألاقو هابلافذح هنكلو مل أبو واغم لأي دارأاهغإ نيم رد 3 لأ موق 1

 'ىنعماو ةدحاو 5 6 هذه نو ةةزئع اَدَحأ هلنآ عم وعد لَ هق َدجاَسَ اَنأَو :

 اد داو انعل هنا عم اوعدّن الف هت دحاسملا نآالو نوقئاف ممم هذهنالو ا
 04 8 - اا عرا ح عرصر كفل س7 2 1
 اذهدشنت: ب رعلا نأ لاو د ادمحناك هلل دحاسا ا نإو تثرقولو ىو أ لءاولا ةؤ 1

-- 

 (لبوط) ٠ قدزرفلالاق ءادتبالا ىلعو ماللاةدارا يع زيود و ىلع ثيبلا :

 ل راخلا | ىل - ءىنحي اعهبلءونحأ #نتدصح ودل ىراح ىلع إو كاذ

 فيضلاىقرطاذالوقب +اهلمقام ىلعالخ تحمل لخدن لولو دسك ًاتلاماللوخدانإ رسك ىفدهاشلا

 . ىراحق حموقأو همؤلاهرانئريسغخأ اذاجاتحما هملاوشعيل لتلاىران عفرأو اريسعم تنك ناو ترن

 ىلع لومجم حفل اىنأهلوقو رهشأ ةرشعاهلمح نماهملءىتأ ىتلا ىهوءارشع عمجر اشعل اوهيساوأو هياعفطعأو ,

 رانلادهوأ ىنأ ىوق تدّوعلا» اك هيلعلادو رانلاداقياىلعلمةشمراثعل ارعدن الرقعلا نملدملا

 قةشمهلئثال لم مم لحرواهداز دفن ىلا ةعاملا ل مرمل اوعطقلاو فاذئتسالا ىلغدوح اا نههنارسكوقراطل

 ّى ماىأىنإو ٌكاذ هلوقو ضرالا نم عفتراامىلتلاو رقتفا اذالح رلاب «رلاقباكمريغكإعالهن اك لمرلا نم

  نمرخ !تاناذهه تح ربا قدشنأ او + هلئمونحلاو فطءاذا ىلءبدحدقو فاما !سملاوكاذىنأش 1



)155( 

 متاولا دنع ورعلا اعز عاش) < اهنانأ نأ تلم امَعتعنم

 ْنأتلق تئشنإو كلةمنلاود4لانإكسْللوقنو اهنبانأ ل ]لوقب نم بردعلا ن مانعمسو

 زاعن مهمالكىف ةلامعتسا 0 ره :ئكل كوءامش *الا هذهىف ةرس عضوم ىفنآَنإتاسنا لاق ولو

 ) عب ْ هلوقرف براوفذحاك هيفاجلا ف ذح

20-1 2 

 0 اعودكمهيسفدسابو د
 ص

 َّنَأَو مهاوق كاذىّقيو لدا لوقلؤ'الاو كلونأءالهلوق وكرئاطتهلو انوقالوق ناكل
 ع طر ١ : 2 ا كَ و هايس ص
 تاركا ععمنأالا اعدعباماهيف نول واهو ئدتدي ونأنومّدعبال من ال هلل د_حاسملا

 0 سدلن"الهريسخأتو هعدةةزاج ماللاب هيلا اكضومهريسغوأ ُلعفلا ناك اذافماللا ىنعم ىنعملا ||

 ىعمهمق ناك ذا انا مة للاب ىنعملااذ- هاولّحاف ىنعملا ف همنل-عىذلا َّ

3-0 

8 

 ىخذمدقام هنموءإثمىرتسو ىد "الا

 اهدعبئدتب امومه يف عفّتّنأه بف عقتعضوملك تآلعا م اعوام باباذه هب

 كاف وكب الك اهدعبامفةلماعى منوكتال وهلتل_صصذل ادعيئدّس اىذلا نأ اك اهلاض

 هلإ 0 اع لِ ىو طر 1 انآ اع لَ لحو زءهلوقكلْذ نُخ هدعبامق لماع

 (فيفخ) 1 2 (ةيانظالازرا) رعاشلا لاو دحاو

 اًنكعروذُلارذانلاودع وُنالاط َنَترملا مَ
 اًمكحال اذ ناب لن الو ماينل الما

 ناو انسح ناكماشلال مقتل ئَأو دسحاو هلإ بلان تلقول كن 'الانوهاَنكَأت عقواغاف

 مساوملا دنعفو رحم ااهرعاشو د اهتاانأ ىنأكنمامنعتعَتم

 مةنمامهالكو ريرخل اذهلوقي عطقلاوفانئتسالا ىلعاهرم كو ىف ال عم ىلعنأ عفزاوج ف دهاشلا
 0 نمومر ادب هموقلء> واف دودعمري_غاهنم هطهر لعح وهلهراقتحاوهدنعهمؤالاررحاهنعىهنأالا

 نايل !ندتاو < ةقيفطاىف معغمهف ةرثلامهلثم"

 5 ادق نعد د

 افيفككزئاحهراعمذا اوناونأ ىف ارملا فرح فذحنأ ىلءال_لدذالدز اوح لعحو بر امس اهيا تلا ٠

 0 ااه“ ؟اكفامهفئثالةالف فصو ب هيفمالتخالاوبر رامخإ!قلوقلامدق" دقوةلصلا | مطوطل

 ىراصنالاةيانطالانيورمتاغاباقدشتأو < نيسرتلاروهظلئءامهارهط ب لذاكتسنك ىأ |
 ايلوروذنلا رذانااودع د وملاملاظن ثرحلا غلبأ

 ايك حالساذ ناظقدل تدي _ةئ الو ماينلا لتقت اغأ
 امةرسس ها ,ءاهريغتالفوإصافامن "الن ىرخاب.رحو غلبأ , اىلعالمحاغأ فقد هاشلا

 ( لوا هيوببس - هو )
(«2 



 كندجوهلوق)

 بحاص تنأاغا

 زا (ماىنخ لك
 الامه امنا قد ويه

 كتدحو نأ كلذو سكنا

 ىشو نيل وعفمىلا ىدعتي

 ثتدبسحو تاعباب قرم

 بلقلاةيؤورنمتنأرو .
 لؤوالا لو_عءفملا فاكااف

 ةعاف ةلسج ىناثلالوعفملا و

 نوك نأ اهك 2 اهسفن
 ىف عضو افنأتمامالك

 ادتءلاوخ ربسللا عضوم

 امتةروسكلا!ناوريناو
 مالكلا نم هيأدشس نأمدب

 تنأا نأ تيسحتاقواو

 اغأ تفي ىخ لك بحاض

 ردصأًلاو ردصملاةلزاع ناك

 الآف اكلالاريسخ نوكم ال

 تدسح لو# الكنأ ىرت

 ظ تيسحوهح ورخادبز
 ها هق فادبز
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 اهناواّمسا نوكتالفامتإامأ: ٌليلخلا كلذ معز ءادشنالا ىلع مامنلا لتةنآسإ تلق تْئش

 االواهد هباسف لملالا المريد لم قُم هف زن «للذلا معزااجف ىه
 هيفامتإَنإ«سفزوحك ىذا عضوملا نأ لعاو « تى لمتالا زنك ادنمالا نوكن

 1 ل ا كد كاقول ننال ل تاع تالا | كتدعو كلو كاذوإ  ةأدنص

 | كلا نوكيا ىلعُئأرلا عسقوامتاف قلطنم هنآ ىرأ تلفاذاكن'الكلذزحسل لك

 ىلءاَنعإٌتْلحدأ اهناف ٌقلطنم كن كس أر زلم نغ ءام-*الا نماهوكفو كد كو ىفىلا

 مالكلا اذه ىلع امم! احدث ٌّىخلك ٌيحاصتنأ كتدجو تلقثن اك! دتبممالك

 و ضعبف هضعب لعد قمالك ىلعاهتلخدأ نأ قلك ب حاسد تنأامئ!كلوقك رادف

 تارت امنانآو امئآولوًالاوه كادت ال كاد دحوتاقاذا كاد عضومىفاستإ عضت

 ١ اسأل نم كاذهايشآ الو ادي زالو ل رلا تي دحلاالو ريل نوكءالفاًءيد_واث اش مالكلا

 (ليوط) ظ ) 0 ) رعاشلا لاق

 ا : ا 17 ءارق الا ند اوأ 2 ع1 هه نادك الو ىارآ

 ليخ لك اولادي ز كلوقف اهتلزنعانههاءافانرك ذاملرئاجريضناك انوه نأ لاقولهن.ال

 : ف | د واطم وأدب زناك تاقاذاك نأ( كه را عضوم فانعإو ادم مالكوم و

 ساه هنأ ءسأ ىَرأ لون كن ال ثيل هأ نلف اع اح تدعو لوقو هريس عضوم

 ] لَو الاوهرع الان الانهاهدنأ تندحو ثلا عأ

 دقو ٌلعاف كنك مصفى كلوقكاذو لوالاوه؛ىث نمالد نأ همن نوكن بان اذه

 اههمشأ امو هَصَقلا كذكو نوقلطنم مهن أٌت يدا غلب

 نيدلاخ ل ةقدنال ماينلا لقت لافامغاو ههرفظن ا همدردبو لتقل هدعو دقناكو ىرملاماطظ نثرعللاذهلوق. د

 ةبانطالا نب ورعخ سصتساو هحالس ف لمقأ اذه هردخلا عمتامل و هتبقف انوه ولي غبالك نرفع

 .'ثرحلاا هيلغْن مو هلىذذساف ملاط نيثرلا ىناف لا ل> الاف حال اذ ناظقي تسلا هللا ىلا نعدعاإف

 ريثكلبابلافدشنآو * عامشلا ىمكلاوءل دس ىلخوملاظناا

 ليغ لكماوةالانمخاوأ +« اًعِإَشنارفك الوىفارأ

 ا ىنععانهىرأوىر الىاثل لوعفملاب انمةيئانلا ةأدتمملاة لمح |عقوماهءوقولاخا سك هيفدهاشلا
 دح

 هناللضل | لهأ الا ىتاؤرالهنأرك دان اوربا بانمةمئاننا ادإمحلابصنتالا انهامنا خفز والو معأو

 اذهب
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 - 5 وم 5 - م نم 2 _ 25

 ىدحإهتامك دعبذإ و كلذدنم 4 لوالاب سدا نمالدب نأ هبف نوكست باد اذهب

 0 و ه جا - 5 1 ع 37 + 2 2

 تاقكنأ كح اهناكمىف ةعوضومني_ةفئاطلا ىدحإ نمةلَدبمّنأف مكسلا أن يسقئاطا ١
 ّْ َ 2 00 5 ل
 دقق ضءدق وق 4ع كعاتمثد آرت لقاداكذ ااكمكل نتف اطلاىعدحإنأ هللامك دعبداو

 كن”الاضعب تصناغاف ضءبق وةُكءاتم ضع تب ًارتاقثلن' كو لو ال انم 07 الاثر

 ىدحإَنأ هقلامك ل هيذاو ىنعم ىلعّلو الا ءاجاك ضءنؤوف كءاتم ضع ٌتنأر يستر

 ه ةس و9ه< قرد 5 ردوص ده 2و < ةمد-7-8 د ب

 مهلا نورقلانممهلبقانكلهأ مك اوريم ألح و زعهلوق كلذ نمو مكلنيتفئاطلا

 ءاجاتو نوعج ربالمييلامهانكلهأ نيذلانو رقلاَتأ او ريل -ءأهتلاو ىتعملاف َتوُعِحْرباَ
 ن 23+ عع -

 ءاذإمكنأ مك دسعتأب ايلا اذ-هنمالدم
 5 همودور) ه7 س 7 5و وم < سس ع سس

 هن اكف نوح رخم مكن اماظعوادارت منكو
 ه 5951-5-3

5 2 
 ىأدع [عملىلو الاثأ تمد فانا تكلواهيد رأ كلذو متماذإن وحر مكن أمك دن ىلع 000

 لل ل - امي
 * | ٠

 [تاعدقو لعفسمنأ كانأ اذادْنأ معز مهلوق كلذ لثمو حجارخالائث ىضعسهنألءفاذإهن

 ريخموبأ اديز ٌتلعدةتاقاذالعفلادع,ءام#“ الاد تناك انهاهَنَِع دمت نأزوجعالو

 عضاوملا كل: نما ذ هو عضوم لك ىفأدنال ننال اذيوالوتن اعز يارد ول

 مُهحرملناةهلو وهاد نم هنأ اوت ل [ىاعتو كرابت وق كلذ لثمن للف معزو ||

 (ليوط)
 0 7 2 7 2 0-2 ل

 خالط قي رط قىدخم صئالق د لرب لذ هامملا ما دسأب ىلعو

 لبقمنالوقىفنولوت»مهانعم«وةددجةس رعتناك ٌتاقلاقولو ||
2 

 حاج سه الا نم يا 2 اند ىلاكر كل اذا قأو

 د-حلاو هولا و زاحءاشل انس انا انكَنِإَتامفاذاكثأث لعدق ةرعشلا قءاحنإ و
 همو صا اصو7# اها مع <« و

 هانم تان ع تلاه اوت ىلا ا ولا ,و ةّرملوأ كلش هد دعت متأك ”لاهوعأ اك نا ق 2. كالا تانغ و 3 لَو كل ثاقأم

 هتمجرباقدشتأو + فصولا ىفةذلابمهيخاوب نملك اماع لذ لع لعل نتاقوصومءاسفلاو لزختم

 لبقمنبالرخ الا سبلت ن مالدي نأ هبف نوكت باراذه
 ٌحالطقيرط ف ىدتت ص ئالق < لزت مافدامملاءادس أ, ىمبعو

 حماحرم الا نمىظح ىلع ىناف + اهخانمىناكرتاماذاىنأو
 مادس الاو زاحلارركتوادبك اتىلوالانأ ىلعالمح تةفولو فانئتسسالا ىلعةمناثا !نارسكةبفدهاشلا
 حتالطلاو عرستىدنت ىنعمو هتلالد نسلم. هلطعوتاولفلاهايمدب رمدساهد بح اودراول اذإقل ةريغتملاهايملا

 ىلعىضاملا احلا واهلاحتراو هبفاهمخان او اهرف_سملاوندب رباهخانم ناكر تامىعمورف سلا لوطل ةيبعملا

 ىرعأ ىف ظل |نمهوجر ا ملامدق ىضمأ ى كبل ورفسلا لوط فر سكمال ىأههحو

 الوهلوق)

 نإئدتت نزوح

 كلدرح لاغا(ملاانهه
 2 ل-عفئاذاو كامأاذانأال

 ا ع اذاقددعباملف درظ

 تالافرط نوكي نألط:نا
 نوك اك نإدعداملافرطالو
 نأ ىف لوةتن'ال فرط

 مكن ق للا قةحوتفملا
 ججفب لحار ل نأ ةعمللا مونو
 كن!ىللاف لفتالو نأ

 لحارَكنإةعجلا مونو مركم
 هحوتفملاف زاحاسع و

 فرالاو مسالا اهاحنال

 وهىذلا معدل اىلع مدقت

 ةروسكملاث او هلقرط

 َر دقت قسدل اهدعب امو

 ف ةر سبط هلنوكمف مسا

 اهدعبامال و همدسقت

 اهايقاممف لوعد

 قارس ها
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 كيد شن [ىذلا ثدسلا [ةدريظأ و 0 دروهغدن انرصأو

 8ك 2 : 2 1
 قملا وهاد أما اوقكاذو وب اهابقأم ىلع مم هيفث آن را باو: نمباءاذهإل

 0 20 ع "0 1 0 3 -َء - 0 و :

 كنطربك !!كلذكو هاذ :أق لاو سهاذكنأاقحتلقفتريسخ نإكاذكو بهاذ نأ

 نأمهعتمامٌتلقف ليللتتاأسو ريما فامهذالذكو هاذ كبأرَدهَحآو بهاذشْنأ
 ْ قلطنم كنارى اتهاذت / واتح ٌبهاذكنإتلقكن اكيلقلا ىلع ٌئاطنمكَمَحَأ اولوس

 ةعمللاموب زامل اذهزاح ولو عضوم ّْلك ىفاهيأد تسال نإ نألْنإ عضا اومنماذه سدال اعف ا

 الق سها ذتلا الكل دب رتيهاذكت !ًةلاحالاضي [تاقلو ةعجلا و نهاد 1 رتسهاذكتإ

 هيلع نبمَّنأتراصو ٌتهاذكنأ كدظريك أ ىفأىلعو هاذ كنأ تح ىفأ ىلعءواج كلذزحم
 اك ٌتنبلااذهبرعل اداشن!كلذ ىلع ليلدلاو ٌليحرلا اه غتلقاذاد_غىلع لبحرلا ينك
 (ليوط) رفعي ندوسألا تب فثولوقي برعلا ععمفنأ سنو معزكتربخأ

 ساامتا 2200 لدن لاس[ باح

 اة ارظنو هعضوكهعضومو هتازنعن أن راس لمحرلا ةلزئمانهاهدذهتلا نأ ليله معزف

 ) رفاو) ىدمعلالوقب علا اأن عادكتا

 / 0 وب رقم عنو انتينف يب ارلع اان رج َنامحَأ

 06 6 ةعم .رفلأن 'رغلافو
 < 5 ود

 را للناس لارا د تدعابت تايرلارادنأ 1

 رفعد نيدوسالا نأ باو نمبا,فدشنأو +

 سلاما طسوىانا مك دداجم د لدن ن ىلسءاذب . أىباقحأ

 لصالا قردصموهو اذ ةرظهعوق قو وراح 0 ددمت نح ىف أ ًاردقنلاوف ورا ىلع نحب صن هيفدهاشلا

 محنل|نوفخ كتدتأ اولتاك هماقمر دصملاةماق اوت قولا فذح ىلع هنأ اكو ةءراضملا نمنامزلاو لعفل | نيبامل
 هموق هدعون نمدحأ وهو هموقل اذه لوقد 5 ترا ا د ارتح :ناكف مهل !قوفخ تقوىأ

 سدقل ادمع نم ل>رلبامل اقدشتأو * مرادنلشهن ن م طهر لدنح نى سو ءاحلاب

 قد رف مهدنواشنف د اولقتسا|نتريح نأ قحأ

 قردقتلاو فراظلا ف هريخو ادّيم مسا عضوم قاهدمب امو اهن الأ تفو فرظا !ىلعاقح هبصن ىفدهاشلا

 اد ل تاماهءاطقن ال روسكملا نال مدقتبالفرظلان الاهرسك زوعالو انئربح لالقتساقح

 عسترملاءامضقن ادنع مهق ةارتفافص * اهتوومس ىلا 4-هل اه ينلاو نيل ص نيعفت صاوضماولقتسا

 ودسعو قيده ربتو تراس لاذ عم اودحاولل عقب وي رفلاومهرضاخم ىلا مهءوحرو

 ْ ةعمر ىأنيرمماباملافدشنأو *
 رئاطكيلقنألمحتسناوأ + تدعابتبا رلارادنأ نأ

0 



)559( 

 (رفاو) ىدعللاةغياتلا لاق و

 نباح * * الوسرفاخ ىن غلبأ الأ

 تئشنا كن[ كلذو ىوقدحاذ بجي فف ٌمفرلاو اذكهةقثل /|لعأن ماجا نعمت وبيلا هلع

 كنأةلاالمهلوفاَمأو لوألاوهرت الا لمه ٌُبهاذتن أ كتطربك أ رهان لنآ

 نا: انياللوةناك بهذ آن ملا مال هلوق ىلءنمرامذإ + بفنأ ىلع اواح انا ٌبهاذ

 نعهتلأسو باقلا ىلع مالكلا هك ن أر جب ل نيح ٌرهاذكنأنِمّريال تاقكن اك ٌبهاذ

 موناَمأ ل وةكن[ىرتالأَّنِإ عضاوم نم عضوملا اذه ودي اذهلاقفُّيهاذدافاقحامأ مهل اوقأ[

 نكياه_همةعجللا مو عما يفَنآلاَمآىفاذهزاجاغاف ما كئافاهيفامأو بهاذ كتاف ةمدلا ّْ

 ك2 0 عىل ع طممخة تا يضاف وص طا سل ل ل ا
 ىل-هفامم الاهيفتلعم هر نأف راثاامهلنأم رجال ل-ج و زعهوقاَمأو بهاد اف ى مند

 ٍِ 0 1 ا 1 ا : 0 0 1

 (لماك ىرازفاال وة ىناهلعنأ ق تاعدقم هرث تلئماذا لعفلا اره ةلزنع اهنا كلدب

 آ5 دود دم < هوو

 اومضْعن ناهد عند رأ5 0 5 ةنمَط ةنيمعانأتنعطدقلو

 ل-جرلالوق» مالكل|نماهل.فاملااوسنوكتامامَوسالَّنَألملخلا معزف ةرازف تمحى

 لوقتو اذكواذكنوكيسهنأو أ نومدنمس ,منأ مرحاللوةتفا ذكواذك اولعفواذكواذكتاك
 ل 5 5 6 5 3 5
 : نمادهو لو الاؤتررطضا ام انرط لعق نأ ىل اًرطضت كن ال ةاطنم هئاف أر ولا

 ومد تاق تا هاذ ت: اف ىأ هاذ كدافى أر فام ل و_.ةنكن الث عضاوم

 هلقسفاهن ل فانا امه لوقلامدقتدقو هدب نأ فو ف ةرطلا لع ىلا بصت قالا لا

 ليخلادار ارآو عطقنا تدن :|ىءموناريطلاك هلعف قار غالاءزح هناقفخت ةدشد رنأزوحو مهقارفلازح

 ىدعمل ا ةغبانلل بالا قدشنأو #2 عامت> الاول صا اونلا

 قايم مكلطخ أن أاقحأ #2 الوسر فلخ ىن غلبأ لأ

 ةههامل اا .وهنيب تناكو باخت نب نمل طخ الا طهرفلةوديو مدقتام ىلعنأ تفو نحب صن ىفدهاشلا

 كول الا اهريظنو رو هطلاوءوضولاكلاعف الا ءامممأن ءلوعف ىلع ءاحامجوهوتةلاسرلا ىنععانه لوسرلاوةاحاهم
 ةرازفىن نملح رثبانلا فدشنأو دب اضنأ هلاسرلاوهو

 اومضغ نأ اهدعب ةرازف تمرح دع ةنعطنحسا تندد ا 5

 ىلع لعفيسهنأ هرحال مهاوقرم.ذهنال بضخالاتقحهن وءدس ب هذم ىلع هانعموةرازف تمزح هلوق ف دهاشلا

 نأ :رازف تمرح هلوق ىنعمنأ معزبهري-غو ملاك اهن المحتمل هنأ الاةدئازهدنعالو لعفب هنأ قح ى تعم

 لفيف ومكنم تك الكأ موقت انشمك -ةمرحال لجورم وهم سخلا يك اد

.-.- 
 هلعفب اقيقح هتلعحىأ أ هتققحو هتققحأ !ىعع

 رانلا هلت أ اًقحاهانعمنب رسسفملاَ لوقو رانلا مهلّت أى كساد قلو َرانلا مِهلَنأٌىَ-دقلاهانعمو

 اقحامأ هلوق)
 ( خلا بهاذ كناف
 كاذكو ددعس وأ لاو

 ةمدقملا فو رظأا عممج

 تاخداذانااهدبعب ىلا

 نسح نارسكفام أ اها.ق

 ريغال خفلافامأ نكن ثاو
 امل وتد عمرسك امناو
 دعبام عدقت عروست امال

 امأ ىلسلو ءافلا ىلعءافلا
 زوحوهنمقفذحا ماضوء

 هأ اهلودخد



 هتلأسو هلوق)
 كنأام دش نع

 كنأامزءو بهاذ

 ديعسولأ لاف ( لاب هاذ

 ىلع مرسول
 َن وكت ث أ امه دح أن يهح و

 اند امد 0

 ل رافد تو ف
 ًادتمم هاذ نأو فرط

 فرط لي وأتىف اقحنأا5

 نالعفلدالا ىف زعودشو

 لطأف امام_ميلع تاخد

 تبهدمىال_تعحوامهلع

 لق ىل_عام تلخدام اةح

 اجرخو امهمل# لطبق برذ
 لعفلا بهذ هنع

 هحولاو رسحملاق و

 دش نوك.نأ رخ آلا

 ني. ضام نِلعفَر ءو

 ها سدو منك

 راصتح

 (ة17

 َّن "ال ةصقالاف رط دولا لعمتن أى لار طش اعكنانى ار دهجاأتاقاذاث'' ال فيعض

 1 7 الكا لعحت نإلالاهبفز وجال اق ٌكناقرادلا فام آلوقتو ممر ةتادبا

 نك نات تئاقرادلا فامأ وق: تأتدرأ كنكلوهش.دح رادلا فذأ اربسخت ن ًادرت/واثيد_-و

 قلطتمك ثا فرادلا فام ت لق كريخو كعب دفرادلا ىفامأ لوقةنأتدرأنإ و نأ:

 كاتم وبل !ىفلاق هناك نس كنأم 00 وقتفَم هول امل - رلالوةدو ل ىأ

 ةلزنج هتاف دياتك ىفلاكهتلاَناف دعنا مهلوقامأو لَ م كنأفموملا امل وقت تلا اذه ىلعو

 اها ىف لعتشمالو هفاضم نكن ماذا اهلعانت صاد ادعت نوكدالو كنافءوسلاامأ كلوق
 ىك ,.ى معاش : 0 ا 1ع : ١

 تهادٌكن اامح ةلزئعاذه لام بهاد اامرعو هاد: امدسش نع هتلاسو اوغلنوكت |

 ٌتآىوسامس الااهدعبأد شالو الوكت نعؤلو تهاذتتأ اًمحةلزنعيهاذكنأاَمألوةناك

 لوقت اههشنامةزوحامايفزع لنإوالوكةلزنعولو ءام-الااهدعب أ دشئالولو بهاد كتأولوغ

 اَمَدَسَتلعح تُدشناو ى هرج ناز ارح توكل منول جوز درع لاق و ٌتلعف!تهذ هنأول

 رز رواق كلذ لءنالهنأ؟ هلوقن عهّشلأسو قا لوقت لما معن تلفن" ك امعنك اًمْرَعو

 اهنمفدحتالامَنأ الإ وغلامو فاكلا تذل ماسعل تأ معزف انهاهكنأك قهر

 لعفمل ناك نإ مهلوق ماللاو ناعم اَّتونلا اومزلأا6 ناك ظفل ل_ثماهلظفلءىبح نأ ةيهارك

 كا[ لم قت اذه مهلوقد[ ماعلا ىه فاعل اَنأ ىلع كلديو تاظفللا سئاب نأ ههارك

 مكّنأام لم قدهئإاضب الوغب هنأمسعزو سو اشد حاهف عفر ب رعلاضعبو انهاه

 0000 0 ل ك1 الوفلامأ اق لس تدصننإو لدم مفتر ذوغلامتاالواف_ توه

 (ليوط)
 ص 87

 الَبعف ب ركلاءر 1 7 7 هعافدبايدسنع ىاستمورف

 ىدعملا ةغبانلالاقاك زاجرعشلا ف فاكل|نمٌةطّعسمامتءاجنإ و

 ىدعمل اهغانالباملا دشن و د

 التقيفعركل !ءرملاذخؤين اك د هعافدبادنعىاست مورق
 ردقتلا اذهى فل وخدقو دخت هناك مدنع ردت اوذ-خؤرن اك هل |وقنمةرورضام ف1-> هفدهاشلا

 بصنااءالتقيف هلوقب كااذ لع لوقلا اذه حاصل دس او اهدعبذ وت بصنو لم فلل ةمصاخا ١ نأتاءحو

 برق امهنمرخ ”الاوج راخامهنمنيلوقلا الكوملتقو ءرملاذ + اك هعافدررد_ةىلعن الراح فاكل ا ل_هحو

 باددذع اوهةجااموة فصود#غ بحاول اى ءافلاسصنل اوام طاق_سانانروريضدهب ويدسلوق فو لهسأو

 لصأو ةداسل امورغل اوهلتةوهذخ اك هملعادب دش-حوهيا |فقو نم عافد لجو مصاخخلل ب دمحو كإم



 (رفاد) كلوقىامإ ف فّدحتالك انهاهفّرمتالآاغ

 * ريصلاجإنإ واعر ناف 5 0

 : 0 سافل
 نأ تدرأك: الكلذو سانلاريخ اديز نور علاق لوقت 6 باو: أن مّباباذه

 ورع دي زلاف تاقاذا هه ايش ودي زفاهلمت نأكل وحالاك نإ ف لاق لمت نأز والو ةوق

 تنأو انأثمالكلا ل2 َنأن الن همف لمت امقلاك لمتالاك لاه اهيف لمنال ن اذ سانلاريخ

 هلوق لم ةباكح لاه دعب ءامش الا ءذهف اًقافتمنأشلا مكنلوقناك اًقافنمتأشلا لاق لوقتال

 كلذكو مكمل الس هنالك اضن لاو مك أن هللانإ سم وما ىو لاقذإو لجو زع |

 ةناكمل ادرت لاذالافف ٌقلطسمْنأ لوقت م هلوق نع ءسذو ُتاًأسو اذ نمتآوقلا و ةساموس ْ

 كَ! لوقت ى-هتاق ةءاكملا تدرأنإ م ا د طل لثم لوقت تلعجو
 و سا دك 2 00

 ناف ىلطءمهنإ ورعلاف لوقتو 20 م لوقتف < نأ د از ومن ٌتهاذ

 لمعت اقف قاطتموغو رم لات تاقاذا ل مسعتالاك لاك لمعتالف هريغوأ ١ ارعءاهلا تاع | 8

 ريغتاللاقفو 0 َت ريال !افتافاذا امش لمعتالاك لئاعلا عاهل اتناك نإ وأش انهاه

 و ا ع هس #ح

 ف!هيراعدق فرحا اذه رد ىلا ءانرك ذامف لاق همفنوكت نأ لق هلاحي نءمالكلا

 هءودمص اع اك 955 <
 و5و3و)د سس هع ع

 هن اكمهديعتامءانلر دأهن 2 ءاوُددَنيذ 0 و زعلاق 7 ىعنأد ارتست اق تولغم

 ن ارغلا ىفريثك كلذ لدمو اذك د وع سمن |ةءارق ىفاعأن وعرب رو مهدبعتاماولاك لعأ هلا 7 ولاه !ٍ

 تدرأن إوهعضومفَّنأو هقد-+لالوقأ امو أت فكن اك هاذ اى أٌلوقأاملوألوقتو

 هقلادج أى إلوق أ امّلوأ تلقةباكسملا
 موقلا ىلطناو هلوقبادي ْرَنِإ يح موقلاةلاهدق كلو كلذو نبا وأن مرح آ ٌباءاذهب

 تهاذدي زىتجتلقاذا لسستالا# تاق ت لم الهلع اها حل اير!
 نئالاليثّتنك عضوملااذهىفثأىحلوقتنأتدرأواو اَذإةلزنم تح وءادتبإا ٌضوماذهف ||

 نأن'ال الا ناكربملا ىت-وأ قالطنالا ىّبح موقلا قلطنا تافولو قالطنالا ةلزنعاهتل_صوَّنأ

 ادءز نأ لوب هناا ترم تاقاذا كلذكو ءادتبالا ىلعزاجواذزدع ملفا بخ مالكدلاويسصت

 رمل لوقو دع ,نمدشنأو* هنريشعوهسفن» + ومدل و ضد ىلع مهضعت رش ىأستىعمول.الا نمل فلامرقلا :

 هريسفتب تدمل امدعب :دقوام| 1زمتفذح اي امنمامفذحتاو + ادهش ةسم د امدعب ناففب رخ نمناو د

 نافاو)

 ارع ءاهلا تلعح

 2, لاق لمعت الفهريغوأ

 نأةءاكمطساىتحناف (هلا
 قاطءمىلإو :رعلاق لوقت

 و رعلاث تلق اذاكإذكو

 نأ ةباكلا ىف قلطنموه

 ىاطنمانأورعلاقلوق.

 ىالا هاك اذا ه نال

 نوريغب دق مهنكلو هن ظفل

 باطقلاىلا ةبرغلا ظفا

 ةبمغلا ىلا باطالا ظفاو

 ماهف الاىلابرقأ كلذنأل ||
 نالارسغت كاذدعالو

 قلطنماديزن]لوشىدلا
 قلطنمكن1لاقل ههحاوول

 مالكلا اريغمْ اذ نكيملو
 قارس ها ةتايتمنع

 لوقدهدعت نمدثنأوهلوق

 ةضسن ناكل _علجلارملا
 الاو د هاوشلا تكاص

 اعزح ناقهلدب خسنلا

 ه«ددعصم هأ ج2



 (ا/0)

 . (ليوط) هي لربخأ اك تدبلااذهد شنت برعلا نمالحر تع مسو كنمريخ |
 3 سا مس مو 2 هدد ص 9 5

 مزاهللاواف-ةلاديعهنإاذإ « ادمس لمقام ادن زئرأت نكو ْ
 ع 0 1 2-5 سل 7 - زن كلان هل 5

 كن ال انهاهنإتءاحامإو مزاهللاوافقاادبع وهاذإتلق اذإاهلاع انهاهاذإلاق || 0 ,ْ
 0 ا 2 1 ١ قحادههلوقنع

 ١ دب رتدبعهنأ اذاق ترم تلقواو ىلطتموه ىتح ىنعم ىح ىف تدرأ6 تدرأى عملا اذ_ه أ لاق (جلااتوه كنأ اك ٠

 نآَتعضو من مْوللاو هيدورعلا سمأ اذافُتررمتلقثل: اك موللاو هيدوبعلااًدان هبت رسم || كنأنال عنمامتا ىفاريسلا
 3 7 ِ 20002 57 8 5 ا اههو هر_خاوو 1 ل

 لل كرم تفرع قمل اك ندع 1ك ىدع ةلرومأ تفرع لوقتو زاح عضوملا اذه ىف | اهل ها مهو دك
 0 17 و 2 8 2ع < سا : نوكباكردصملا ةلزئعاعبج

 اذهه كنأك قحاذه هلوقنعهتلأسو لملخنالوقاده عضوملا اد_هقنأ تعضوم كدج ةلزئعام عم لءاغلاو لعفلا

 لوقتال كنأى رئالأ عضوم لك ىف اهبأ د تسال! نال اللاقفانههكنإ ذحلا اذعزو< له | فرح كلذ قاموردصملا
 - 2 د 20 0 ا 1 0

 ةلزملا كل تاككف ٌمئاص نإ فيك الو بها ذك ةعدلا مو || ىثو سان ثسدلو
 0 0 0 0 - || نآريغ اهدع لعفلاو
 ا ل لك هاالابمأا لع مدا ملوقن ب تأ باول نمرح 1 باءانغ و | ليزلاوريدناويسالاهيلدام
 | الااهيلنال نأو لعافلاو

 هناصسلاق ءادستبا ٌمضوم هنأ ىل-ءكلديانهه ماللا لو دوّنِإف لسمتتالا ذ ف ل_.متالإكف | ىلباغناو لعاقلاو لعفلا
 م اروو همسو7< © تا ا 1 ىذلا ىدع تناك اذاناام

 ض رعاشلالوقكلذ لم ماعطلا ولك ام اء مهنلالإنيلسر ما نم ٌكلبفانلسرأامو ا هاشتآو لحو زعهلوقك

 مم ركموشال ريم انيلعمدقامل اوقتأدب رامغاو ٌتأهءلعنوكتنأز ودعالو إف لمت

 ى 2 ا #2 املأ سالو فامطعأام ْ هعافمنإامز ونكلا نم

 ؤ ا ا |اذاو
 ظ تلفن ان كالا ةكلعت هضغاملو-ةتو ىرك ىزحاح نإ والا لاقول كاذكو اا تالا 5 تلق# تلمع د هم 42 ا -_فن 11 تت م َ 5 07

 نات اون مبا قدشنأو + ] ل-ءافو لعفاهدعب توكي
 نيدر_كربفتاو أدتمملاو

 | ةازنعامهيلعل_خاودلا نم
 ْ لفل عافلاو 0

 ن-هنا ا

 ها ع

 5 مزاهللاواففلاد نع هنإ اذا دج اديسليفاك اديزىرأتنكو

 افقلادمعو ها ذاردةةااواذادعب ريخناو ادت ملاع وقوه: ىلعرست كل ةاذادعباه هرسكونا خفر اود والا

 : ار ردن تررت تنَسناَو ةيدومعلا اذاةردقتلاواذاهنعر امخالاو ادد ءاارد صلال وأت ىلع خفلاو

 همؤاو هب دومع تذيدت هم .زاهلودافقىلاترظنا اذاىأ مزاهال اوافقل ادمع هلوق ىدموهن ا هندونعل ااداق دقت

 ' قدشنأو د لقس الا كنملا لصأ ىفةعيضن هور مجود كمر لاو مفصلا عضوماغقل نال

 ريثكلن ا باونأ ن موتا اد
 ش ىركىزحا ىناوالا + اههملأسالو ىنايطعأام

 . ملماللا ف ذحولولاملا بانمةمئانلاةلمملا مقوم عقاواهن الواهرب_ىفماللا لوخدانإ سك هبف دهاشلا
 نالءايطعأالو امها اريثك نأ ب حوهلوقوىناوالاةناو وراان معزي در ربما ناكوكإداةر وكمال نكست

 ٠ 0601 مكتملا يناو دون انزملادبعوكل اديعرك ذهل 0و ا ع م لاونلا ءهرخ همرك"

 هيعئلارفكنعولاؤسلا.فاملالا نعهمرك هز هايطعأ وامهلأ سداد ران اوءاباامهواطعاو امهانا هلاؤس



)0 
 7225792 دو 0

 ءالؤهو عما مدن ره شتم هتملظعأ يملا نفس درأ اذالوقتو مهعنم لعي]ج ْ

 قاَقَمنإامذوُنكل مانت آو لدبوٌرعهلل لاقد مكئاصمن معصم هنن ئ
 كاعمام ديب نمريخن هش نإ هن اوام َتلقثلن' كسا وفل الو بسلام 2

 نإ !وٌبهَدلنإ هاو ةوقةلنعد هتاف دل و رع 6 نإب ولأ ع نمرَح [باباذهإل

 هللاد_.علد د لوفتكنآى :رئالأ ءادتبالا ىفالاادبأ قتال ماللاهدهن ال دهسا هيفةلماعرمغ ْ

 اك ماللاَترك ذنيحءآد_تبمنإ تراصفديز نمريخ هقفادبعآهئلاو تلق كن اكديز مريخ ||

 أك ةروسكمالا نكتملانههمالااَثرك ذاذاف ماللاهسف ٌتلْخَدأنحادّنبم هللاديعتاك

 :ذيف كا نطلب تلقا 0 اذاذرت كبت لون تاتاطولو ًادتسالانههنوكب الهنا دبع

 هللا ل-- وزعهتلالوقّكل زرمظتو هتلوةلزنعُد مان وكشو ءادننالا ىفالا نوكنالمالل

 ندم اللاب تاَداهش ٌعَبرأمهدحاةداهَشَق لجو ٌرعلافو َنوذاك ]نسف ناد ْ

 كنأ ده لملخنا لاهو نققداصلا نآ هنإهتلا فلك لاق ا هك و ومده" ال نقداصلا 1 ١

 ةيلطتم لإ وهاد معآ وق لاف. ٌيعتالرتللا فورس تل بف نم راج ير ختهانأ
 ماللاَتآلىفاشلا ىفرشسكلا الا مٌقلطنل هّنإو هاذ نا كش تاق ناو ةلوأ رخآعسبنأ ْ

 دة ٌكلوفاضد أك لذ نمو هدفت تتركوا بانل نار 1

 ةقلعم كلذ لاف مُّمأٌث اعدقل كلوت ا هتلزنمانههُتلعوُدأدبمانهه اف كمن تل
 تاقاذاءادتالا ىلاهللادنع فرصتك ءادتمالا ىلا نإ فرصتماللا هذ هو انجن نسوا

 ٌتلعدق تلقوا او ءادءالاىلاف ع هنأت ةلرانههدت ا دبعف كوخ هتلاٌبعتتلعدف

 2000 ا سه مسا” ع #ص « < 5-0

 لخدالء اال اهذهف مي ركلا وههنلادعا تدار و كةماري ادن زآثلعدق تلقا كمر هن

 قت يق ُمقْرما ذاك يلو لع كت لما لاو تورش يم 0

 72-. 23 هذ < رمق

 نوعدتام لعبها نإ لئم ليلا لاقو لصف م أميني تلقاذا أ ةننانمه كنف ديد 7 ١
0 

 6 ا ه وك

 هقلعم لعد ومسهيأ ةةزنعانههاف ؛ اذ نمهنودنم 1 0

 ( لوا هيوسس - ) ٠١+
( 

 امعاو هللا داو 00 مهنأالا 00 نأ مهعئمامو لح و رع هلوفاَمأ و قاسم "الالا

 2 ان اوُلَعَدَمَ و ل و رعد اوقكإ ذريطت و نآدتمامه والا هذ ادع لعال را ىلع ! 3

 تآكل عت ةوقماللااتقحلاذاًةروسكم نإ ظنو ًادتسانههوهف قالَح مة الاف ||

 ناهلثم هلوق)

 توءعدئام لعب هلأ

 همفىاريسل الاه (جلا

 نأامه د ح أ ناهحو

 اناهفتت_ااق نود

 هناك نوعدت اهي لماعلاو
 بص و نوعدت مهيأ لبق
 نأز وع ونوعدت مهيأ

 نوكتولعيبابوهةمدوك | <

 نو عءدنو ىذلا ىععام

 نيذلالهبهن اك اهتلص

 نمهنود نمت وعدت

 ها ىع



 لوفت هلوق)
 ىدص لح راك نها
 دمع_بولأ لاق (حلا

 ٍلاوفقأ ةثالث كنهليف

 هن ومدسو ري داع

 تلدنأ نااهل صن أن م
 نيملا مالاهتة لو !مترمه

 هذهلاقءارفلالوقىناثلاو

 اتناك نيل نم ةسبك سمع

 نولوة, اوناك ناعمتد
 (تطاغف ل_قاءاكنا هّللاو

 نمءاهلاو ماللاامهيفراصق

 ةددشملاث !انمنونلاو هللا

 ريغا لضفللاهاكح ثلاثلاو

 لاف نس كناءانعمءارقلا

 دعبأو طفللا ف لهسأ اذهو
 ءارفلا هلاقىذلاو عملا ف

 ىنفأااق عدأ

 تنام ددا ها

 زر ومال لاقف تهاَدكْدنإاحَأهلو-ق نعل لدن اٌتاأسو ٍِب هرعلا نع هدسدلد نم هانعمس ْ

 لب وط) رعاشلا لاق

 اًمهاتسواعب نيرانيلاىرسل « ةلسل دوسان اوك إرتإلأ

 ىرتالأ لعفّلك عمماللاهذهىدلتالهنأس ذوب و ليلا معزو بهاد هنإ عملا مون زوجيالا#

 | 0 هتادسلىضوناناوزملاانفتوصلما ج راد كن !كئدخعو لوقنالنأ

 ”لاطضدام ريع لهنا الزعسفلا لعلمك و هندحنت ال ٌقلطم هنأت لعد ق تلق ماللارك ذيل ناف

 0000 نان عملا ىلع وست نأ اسرمغناك نيحنْىَدُد اامعاو ءادشنالا ىلا

 ني-لعسفلا ىلع هتلج "ان و رف ارنا هلوقُكلذر ربطت و رغىلاٌلعفلا طخ لعفلا

 ٌىدّستنأ 7 لع كعم ماطنا اًقالطنم تنام تلقاكو ءآمس ”الانإد_عيئدتت "ناز

 اًريزَّنإتاقاذاف لعل ىلعمالكلا لم نأ ىلا عضوملا اذهىف َتررطضات امادعن ءالكلا
 0 00 تاو عان ىلا ندخل كب الرسكلا ًالاثإق نك 1 قلطتم

 لوقتاهبماكشتبرعلا لكس لو نيملا لاحىف ُبرعلا اهي ماك هلك هذهو اذهريظتاذسهو ماللا

 هذهَْقلو ثوره وتك فل'الا ناكماهلااولدنأ م هنكلونإنوديرب قدص ل رت كنهل

 ماللاف امتلاك نيملا ىف ماللاَنِإَث ةلفَنقلطَسلاَل ادي َنِإتاق نيح امتلاك نامالل

 ٌقلعفسلاًملادي زن كلوف ةيناثلا مالا نك ّنإمال يناثلا ماللاو ن يملا مال دله فلولا

 هانعمن ال تاهل اوهل اوقياههبسشي ف ا ادب زن اديشأ ارعشلافز رد نيملامال

  عيقو هو ءادتباآلا نكي ماللاركسصب لو ٌبهاذ تنأ ده لاقول هنأاك نيملا ىنعم
 ٍْ 2 ريخو رسع تاعدق فيعطمهنأأ6 فاد اديزَنإتلعفعضلا فكاذ لدم ماللانآلا فيعض

 [| اذهىف ناكو 0 عراق رس لاقل رع لاغاك مالا دارا لع دتكلو كلم

 ا فلا سلتلا بس امعرفت اك نعل لل تاأسو مالكلا لاط نيحانسح

 لوقاّمآو امهرداذكو ذك هوحوال حرك اكو ىهوةدحا وةلك ةازخ_عن عمتراص

 لح ةلزلع ىلا مهو ىت# فانإتلق تاصواذاو لحأتل ارتع وهقهنإب اول ١قترعلا

 ناساونأ مناقدشتاو د

 امهانسولعب نسرانىلا ىرسنل دب ةليلدوس [ناوىنإ رمأ

 دود دحلاءانسو روصقمءوضلاانلاو ماللالحا نمزارسك همفدهاشلا
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 (لماك) تيما 35 هوبا لذاوعل رع رعاشلال اه

 هلام ترك دقو #« . اعرف سلع و

 همذىه ا هحوو ىأةلزفعهسفن وكتنأ م ”الاو اه :رداصمةلزئعلاعف الا نمهمف

 -وو 100

 (رفاو) : رعاشلا لاف ٌفهاذ

 - 3 وه - 5 59 0 5 ١

 اًنيرخآ فلوو انالانم « نكلوئحانمطنإامو

 | رول ل 5-59 و - 7 -
 | كلرمخ موصلا ىنعب لري اوموصت أو ىلاعتو كرام هل اوقكلدلممو كلري_تناتالات اق : 3

 (لماك ) 5 (ناسح نينجرلادبع) رعاشلا لاقو 3

 اوعبشتو بايشلارحاوستلتانأ « < مراكملا نم ثمأ 3

 نأنم فد دفا فورح نماهوحنو ماللاَنألءاوهبامثلا سنت مكبسح تأ لاقهن اك

 كيسمنةورفلنأو نا باف دشنأو #2

 انيرخ# ؟هلودوانانانم 5 نكلونيحانمطناامو

 بيسلاوتإعلاانهبطلاو لمعلا نعناامت فك“ امنمعلان ءاهلةفاكىهوادبكر رئامدعب ناةدا.ز هيفدهاشلا

 دشنأو د ةلودلاوانءلاحلالاقتن اوةينم اروضح نمردقل اههىرحامناك اغاو نالاانلتقيدسن مل ىأ

 ىراصتالا نا حن. نمحرلا دار دصا الد وأني لعفلاون وكت ىل انأ ب اونأ نم با. اذههتمحرتّنان ف

 اوعيشتوبايثلارحاوسلتنأ +« مكسح مراكملا نمت ارا
 بايثلارحسدل مكنفاكو مكيسح تب از ىنعملاو ردصملاعةوماهدعنامو نأعوقو واوسلتنأ هلوقفدهاشلا

 ةئيطخلا لاك اذهواهنمالد,ىأمراكملانمهلوقو عبشلاو
 ىساكلامعاطلا تنك نافدعقاو * اهتيغلل لحرتال مراكم اعد

 ٠ لمتامو نأهيفنوكتنااهدحأف ءوجو لعنوكتةحوتنمنآف م تاون اذهب ا| |

 نأهقاواَمأوَت هذان كلوقو# اوغل«بفنوكتركآه جوو ًةفوذحمة فقم

 : نيمل اف ونيعلا عم فاهدعبام ًادشيدإن 2 و ةازاسملل نوكنف نام اووي كلم 0 ال تاعفول

 ل ٌرَسْح يآ عمج الك نإ 7 طقاح الاكس فنَلك نإ لج وزرع تلا لاقأك

 ْ تهاذأدز هذ | ةوقلت ملك رع عمسمنأد يقوم ةنبدما لأ نملحر نع موت الزم

 : ةفوذحم إذ هو يلو و الآن ما 1 ذاَندنعنأوَتولو ةملاو اك نو !وءر 71 ذ لج هلوق ىف ىنلا ىه

 ْ دورغفآلا نورفاكلاام ىأر ورغف لانو رفاكللا نإ لج وْرعهللالاق ام ىنعم ف نوكنو

 ماللا لمنالانابديعس دنا اوقئاذو اع! كاوفىفءاد ثبالاىلام اهتقرصام ءادتءالاىلا م فرصتو ع 38 امل - 5 8 ءا تالا ام أ تالا 1 ءالاكلا

 لا ب ردصم زج لعفلاو نوكت ىلا نب اوبن م ٌتاباذه

 اوفاك ناو هلوق)

 م
 تو.هذب نويفوكلا

 ام ىنععا ماىلا هدهناىؤف

 وأ هدروالإ ىععماللا و

 زاخالاو الا ىنعع لمعتست

 ىنمعادي زلموقلا
 اصخلم ها اديزالا

 قارعسلا نم



 نألاقمث هلوف)

 ريسفتلا ىلعاورفكي
 قاورفكي نأف (خلا
 همالكر هاظ ىلع عفر عضوم

 ْ ىعمقامودب زالحرسش

 ىلاوامل تعنهباو رتشاو أ مش

 جاح زلاسهذ عملا اذه

 ءارغاالاقو هب الا ىتعم ١

 نوكي نزوح اور فك. نأ
 امأ أف عرو ضفخ عضوم ىف
 ءاهلا ىلعاهدرتنأف ضفحلا

 ىنععامنأ ىلابهذب هنوف

 هلوش ةلوصوم ىهو ىذلا
 نأو مهسفنأهناو رس

 مين اهلا سلو اورفكي
 ىممستو ! ةإص ىفاضنأ
 ةفتكمهحولااذهقامسنب
 ىذلا شاهرب دعت: نال

 مالكلاو مهسفنأمياورتشا
 سب كلوق ةلزغع سيلومان
 مال مالكلاثاللجرلا

 لحرلا سد لوقت ىتح
 لاطأدقو ها هلاادمع

 اذ_هىف قاريسلا

 هرظناف عضوملا

 (بو)

 نوكيورشلاردحلىأرسسلارذح اذ تلعف تاقني-ردصملا ةةزنعاهواعج نأ نم تفذحاك ش 1 - . 2< 1 7 3 0 55 4
 - وع 1 ا 1 5 ع : ل 5

 اهم ركل نآلىأهم هركستنأك بلا عطع. اهاةلوقكلادل_ةمو ري الار_سفتلا ىلعارورجت

 د تاس الان ا قركش نكست اذكو اذك لعفت اللوق كلذ لم

 لاق هناك ننبولامادناك نأ [ىلاعت لاق و امها دحإ ل ضتنأ لج 1 رع لاقو كسبت

 ْ (طيص) ىشع الا لاك نيو لاماذناك ْنألأ
 5 ع او 7” رت

 ليخ لبان هدو نونملابب اواي . ما ودعا زا رتارنأا

 ') "000 الس هراهرفك ايفو نال 11 قرع فدع قاهلا اغا نأ

 ١ عوفودعب لافدن" 8 الا عقوت أ دهب ىناننأو ع“ الا عق نأ دس ءىننثا هلوقاض كلذ نمو

 لاق هناك رب هيف ىفّيقأنأامأو هلضرت اك مأشلا ىلاريسأن أامتأهلوق كلذ نمو سعال

 نع ُتبلبالى أكانت لياللوقتو رس اهيفىلف ةماقالااماواههرك ًاافروريسسلاامنأ

 ناك افلاق هناك ناك ىلعةاومْنأن اولاق تأالإ موق َباَوَح ناك اك ىلاعتلافو كناستإ

 سنو اذكوادك لوقالا موق تاو

 د بصنو عقربام ىلعالوج» ىيعام هور راف رح فذح ىلءاذ_هف اننا! نمدارأاشتأتنأ

 نوكي تأىف علابعأ هّدشتنأ منَ وقد 5 .رغ 0 1 لعفت آت دق لوقت لاعف الا نم

 اورُمكيْنأ لاف 6 مهسفتأ داود م رك ذل لاقو من ىلع ةلومْنأو ىنعملااذه كلذ

 نإلاق هناك كاذ لسان *قالوقت واو رثك نأ وهلاةفوهام هلق هن اكريسغتلا ىلع

 نودي رب هامش كرعلا لونا عقوملااذ_هامٌَتعقوف اذ دف نات اشلا نمو سلا نم

 || تلقاذاكنأاك لاذ كلوقكعب ىتئاتاقثلن اك اذ ُلوقتامدعد ىتثالوقتو هلام ملا سد

 لاذ لوقنامدعب نم ىندما لقتل داو ةلك ةلزنجامعمدعيتناك ولو كاذديرتاغاف لوقت نأ عب

 ١ نام حامتوكسف لف مقا تلف تنشر ةدحاو لاح ىلع كادلا تخلو لوقا

 ىتع ”ال|ب املا فدشنأو #

 : ليخ د .ةمرهدونونملاب بر د هيرضأ ىثع الحر تأرنأأ

 5 '" اة رمحيس 5 هلوقب لصتموهوتأرن" 'الأر دقتلاوالحر تأرنأأأ هلوقفدهاشلا

 داسفلادددشل المخلاو هنمبب راامو هفرصه< ب. رورهدلاو ونلاووثعأى تأ ارذنال تد_مصأىمملاو

 8 كك اوعي و 6 ال ا لا !تعفر تنس



 _ (؟الال)
 (ليوط) ْ (ىيَمْلا ةسوأ) رعاشلالاف اع روحك ةدحاوةلك ْ

 معلا نتا قلته سار لع « رض الكل رشا ملا او

 كاهأ هنا تلق تن شنو لع فر نأ ةفاخعو لفي نأ ل هأ هنإءامم "الان آى لات غضأ اذا لوقنو

 ةفاضالاءذهو لءْفَنأل هفاخمو لع_هءنأل ل هأ هنإ تلق كن اك لعفب نأ ةفاخو لع فتن

 (رفاو) رعاشلا لاف نأ ىلاءاسال 2

 ًاليقعت د قفاه اةبتاك 5 هيلعةفساك ضر "الا لات ٠

 لاذنب_ةبلىأ ب هاذهنأن يل لاق هناك نوفم مف به اذن نولوتي برعلاءاصصفاعمسو

 ىلف لغة تأ ى يلج ناو عين الئ ا لوقتو برعلا لك مالك فر 1 ١

 ِكاَذَّس:راقىأ لِعِضت تأ تر راك كاوقيف اهتلزنعانه هنأ لعفت تأت دسعلوغتو فذحلا

 تقلوا_خا ةلزن_ءَتَسَعوَرطمْن الى أرطمن أ ءاعسلا ت ةاوأحآو لعسفت تود ةلزاسع و

 بهذا كلوفك اهعضوم ىف لعفلا ىتلاءامس الا اول متست لاك انهاهردصملانولمعتستالو ءاعسلا
 اولع_ةتنأىسعو لعفتن أ ىسء لوقتو لءفا تدسعالو لعفلا تهسعنولوقبالو ملستىذد 3 11 د م لا

 ثأءامسلاتقاول_خااولافاكو اولعف, أ اندلوفتاك تآاهيلعةلوهعىسءوالعفت نأ ىسعو || -.

 نذدو لذ لعتلدن تولد جبااودججإو | ىنيعةنوسكو برعلاة قا بملك ىلعو رم

 اهتلرُ ركع نويق نأ تناك كلذ لاف نذ باع .ءءانلبع وتسع 1 1 وىبع لو نمهبرعلا

 ةو هع

 1 كلذ نع [002 أل_عاووهذب وصنما مآ ىف تدسع ىف

 مه اذه عمومياهدوآن ع بهاذا و اود عوا سعاولومن تأ نع قمنا هرعتلارثك ار 1

 داكو ىَعىف لعفَب هعضومىفىذلا مسالا اوامعتسي ملاك بابلا اًذهفرد#ملا اوامعت م
 ىسعلوقءنمبرعلان من أ لعاو ب ىلا نعءئشلابءانغتسالا مهمالك نمنال اذه رع

 ىريمل ا ةمح ىف" الباملافدشنأو 7

 مقلا نمنناسلاا قلتهسأار لع * هب رح شكلا ريالا او

 دارأو اهلك تت دكر اك عر ىنعم ىلع اهعم تلعج وام اهمل اتدد ز نمىهواع رلهانعمواممل هلوق ف دهاشلا

 1 تايلاقدشتأو + مهمحيوموقلانود عراقي هنالرسئرلا شنكلا
 الضعتدقتاهنأةبااك «* هيلعةفساكس مثلا لظت

 ىلعةن اكباصتناو ءانااهدقفلةب اكىعملاواليةعاهدقف دب اكل ب وأت لعن ىلاةب ككل ةفاضافدهاشلا

 هدقفلاهت زدواجب , اكلت فسكى أ هل لوعفم ا

 انءمو هلوق)

 (ملاب رعلاءاصدف
 مهنأ شفخاالاركذ

 نأوب رعلا نمكلذ عمد

 ُع ريتا ف دح ه#ب ىذلا

 لثم ريش دعم ال لاف و هزاحأ

 هلوقو رمض نأ اذ_ه

 رطعنأءام-لات ةاولخاو

 نأنمماللا ف دحزو لا

 اهفذحزوكالو هيلاراشأك

 وهلوقتال ردسدملانم

 لعفلل ىنعع لعفلا تمل
 ءىسلا تقاوؤاخ ١كإذكو

 نا رفطعنا

 رطلإ ءامسلا تفاولخا

 نسم صيخلتب ها
 قاريلا
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 ل اهههيشيلعفب
 ريوغلا دع هلوقفد اوظاملا مسالا

 (رفاو) ةيدهلاك ناكئرج ىسعهفاورحب رعلالاثمأ نمٌلئماذهف اسوأ 1
 5 هس ىو هع

 سرق حرف هءارو توك ٠ ول فكل كلاي ع

 بوكس باب هرلا توحب رم 5 رداقنبادالب نعى هللا دع لاقو

 ا :
 تك قس ركل ىسع 35 نكلو اف سكح اًمأف لاهو

 برك نولوغب دحاوامهانعمو لكش كرك كادكو آاهيف نورك ديال مسمافداك اًمأو

 ةساركلا فكرك ذا لاعف“ الاهذه عضومىف ء ءامس "الا نورك مالو لعفيداكو لعفت

 ال1 لوف وعن دنا للسو اهع مسالا ركحرتال لود لس سقف اهلتقلا 0 ( ٍإ
 0 ا . 0 ّ ىدلتركد

 ا 'وصخم مسأ عضومق وهو ل اوه. ناك تلقاذا ناك ف لعغلا ةلزاعانهه ( لت ىلاة جار لا

 هذهاوصلخأ مسالا لمعت_بنالثنأالإ ريخانهههنأ كر يخ وه وبوصنم مماعضوم || باباذهىف هرك ذام ىنعي

 ا 1 . 0000| بارسعا ءاذحا 0 | رعشلاف ءاحدقو الأوال_هوح لاعف اللماهفت_سالا فورحّس صلح اك لاعف الا فورحلا عد عفرلا لوخ دعجو
 ب (رجد) هب ٠ ور لاق ىردبعل هوهمش لعشب تأداك ريسدنلا ع *هلإ

 ا ٠ || ّْ « احصكنأ ل قبلا لوط نمتاكدق 1 قارس هأ

 ْ 1 220 2 و

 7 ناكشو لوقو عفان سعةةزنعلعفأ تأ قاضي ارعشلا فز وح دقو هلثم صحلاو

 تيراقتلقّكن اكسصن عضوم ف ْنأف ءىض نأ كشو لوقو كو لع و نأو د ىحت
ْ 

 ةيدهلب املا فدشتأو د

 00 بيرقجرت»ءارودوكح, + هيفتدسأىذلابركلا ىدع
 نأ لج هزعدت لاك نوكينأ ىسممالكلافمعت_لاولعسفلا عفو ةرورمضنأ طاقسا دهاشلا

 هلثمفب املا فدشنأ او * رسأأ هموق نم لجرل اذهلوقي متفلا,ىنأي أتت اوصو كبر كثعس

 ْ بوكسباررلا نوجرمهنع + رداقن ادالبن عىقيهنناىسع
 باررلاودوس الا نوحلاولئاسل ارمهنملاو هلدقىدا !فلوقلاكهمضلوقل او ىنند هلوق نملأ طاقساهيفدهاشلا

 ٠ هلثم بابل اقدشن ا وده بصنملاب وكسلاو هقوف باك «نودباصلا نمل دنام

 مئلق محى تغب وسع + نكلواحف سنك امآف
 ثعشأو ثعشوه ليقاك قم و نموهلاقب و قمح الاقل اومدقتاك ةرو سىضنأ طاقسا هيندهاشلا

 )17 . ةبورابابلا فدششتأ و + ءاهدلاولقعلا سكلاولج وأو لجوو

 007 ب اصصعنألبلالوط نمداكدق د
 38 تطقساكى صباه. شتاهبلع تلخدواهطاقسامالكلا فل معتسملاوةرو ىضداك ىبعن ل وخدهيفدهاشلا

 001 ىعمىف عصع ومدقل ا ىليلاو رث ال اوفعومدقلام الزم فصود+ هب راقما ىعمىفامهك ارتشالا مما هيدشتى سع نم
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 (تلصلاى بأن بةممأ) رعاشلا لاف هى ىسعتلزنعم ع كشو زوهيدقو لعفنْنأ

 يلا . ا © 1

 5 اهقفوت ارتست + نيس ةسكلو
 : 0 َ ا را ع 4 12 :

 نماهريسغل سلو#اسهاو ضعبباهضعن ةييشروم الاس رقتل ىهىتلا فورا ءذهو

 زعلاقاك اذهل قدارإلوةءنأد ريانا لاقف لعفتن "ال 2 بدأ هلوق ىنعمنعهنلأسو لاعذ الا
 اهتلصوو هل اوق)

 قدزرفلالوقنءلسلخلا ٌتاأسو اذهل تم اوهامن َنيِلْكْلاَلَو نر ال | تطأ لعند
 صاالا ف رع

 ىذلا لصتاك ىسهنلاو مزاخنباٍلْثقلَبْصْعتمواراهج هني ان 20 ش
 ىذلا ل ئاقلاقنا (ملا || ير 0

 1 : رد و كتالد فالف لعفلاو ك نيب لصغتنأ : ةج لكلا ونآنب لاتنا و 00 ال لاف
 7 الا لعق لصوال 2 0 ع 3 حج

 مفديز هملا مقئذلاز وصال لاعف“ الا لبق ءاسمس لاهي مدع دقدن "ال نإ ىلع لمت ||
 لبق سم الابن لصوزاج | اوم نآمهتم الملا قاطناو ل جوزع هلوق كلذو أ ةلزنعتأ هبفنوكتامباباذه |

 ىم ةلصىلا جاشح ىذلا هل 0 ١

 امتاهلصوزوحنالفحاضنا
 ةلهباو لعفلا نمريك نسا ريسفت ا ذهو هللا اوُدمعأ ن أدب ىتسحاامالإ موا تلقام كلذ ل مو ىلاباوقلطنا مهنأربس

 ع ا عر 02 مع - ل ا ها م 4 5 5
 نادي رثال تا افاوشماث ا نالفوشب قاطناتلقاداّكت ال ىأةلزنعهنأل للام عر 1

 وأ ماهفتسالاباتلصوولو || ىلءنوكف مْ هن ىعأو لعفانآه#لاثدتك هلوقاأو ريشك -نرقلا ىفاذه لثمو ليلا

 اماو رك لربك سلا هريغب : ِِ ع 1 - . 1 ا 1 "

 لصتاك ىبهنلاو رع الاف هر |هتلصو ولاعف الاسصنت ىتلا نأ ن وك. نأ ىلع نيسهجو 0 8
 رسال سو ابدا ىذلا

 لعفلاوهو اردصمهعم [| تاصواو أ عضومىفهنأال ْمُبْنَأَتاصوفلءفتئذلاتنأ لوقت نيحَتيطاعناذا لفت | ٠

 وأ ايعأ ناك هاو سف ضح لا "أملا لست ع ىلا توا امن ىلعلدلاو ٌتيطاخاذااههابسئ أو لوُهَس ىذلا

 ىذلا ىعملان "الاريخ 0 2 1 0
 همف لصح هيدارب تلصلا نأ ن ةيم البايلاف دشنأو + ةريهظلا مئاةدنعصخشلا ءلقتنا اذا لالا مصم لاقي بهذي

 قاريسس ها ٠ اهقفاوهنارغضعدف + هتدتم نمرق نمكشو

 كشر ىنعمو هاش |مالكل اف ل هعمل او ىسع د بعيب تطقسأ انا ةرو رض كثودعب نأ طاقسا هيفدهاشلا
 بيرقلاوع و قولا عب درمشلا تيشرلاو هلت برات ذاتي نآ كني واذك ليس نانال كلا

 قدز فلاب املا قدشنأو * ئش ةننم لا نموت الىأ هفو ريصو رهدلان ءتلمتلا راو 1

 مزاخس ال تقل بضغت/ واراه> + ان "نزح ةمدققاب ذأ نإ بضغتأ .

 اهمال نسل نأ ةولو مدقت انك ىضاملا لعفلاا للعم مالا هعدقتاط رشلا ىنعم ىلءاهل ون سكه م هلا

 كاع : از ةستق ىفذأنأبحوب رسكلا نأ 0 مرل ا ردك درو صقلا يقي شا وصوم

 لقاك ضاملا ىعمفاملعقيبلف طرشلا ظفلذأهب وبدل ةملاو«.:ذأزحوهلتةدعبالا اذهقدز رفلا لقبمإو

 باهشنب ثركا نيهستعي + مماح تكتمدقن كولتقن ا

 تنفاكد قو سدق نمةيلهلم و لهاملا ملسم نب ةمدتق لتق ىعمتلا دو «ىنأ نب عيكوناكو لتقدةو «ارلختب نالاقف ١

 ةستقلتقا تدضغا سقنأ معز 5 ومملعقدز ةررمنا ارشففاضد ١ أس دق نم ميلسو نسل امزاخنبهتلادمعتلققوبت



 (عةه.)

 رساالاهجولاو ءامس الا ىف لخدتاك ءايلا اهلخدتل أ تناك واف ٌلعفا نأرهنلا ٌتزعو أ لوقتف

 هتدجلان أ مهاوعدرخاو لجورع اوقاّمأو لَو الاف ئىأةلزنج تناك كى ةلزنعنوكت نأ

 نوكستالو هتندجلاهت أ ىلعوهتل ًالإءأإال هنأ هلوق ىلءفهقئاآلإ هلال أ مهاوقرنآو َنيَكاعلاَتَر

 ءىحتامناىأن ال ىأنوكتالو ءامس الااهدسءيأد تنال نال لعفلا صنت لان

 .ميهارلاب نآءاني داو كلذ لثمو لدتبملا ىلع ىنبملا عم فرك رس مدلك بع

 اضب أن وكت ل ماهل لاقو مههاربإلاب انو ةرلاتقتصدق كن ءانيدانلاك هنأ اك انو 1

 هن اوك أ ىلع ىهف ءابلا تاخد نإ و ٌىآ ىلع ل املا لسرأ ةوقامأو ىأىلع

 عضوملا اذفهنملك دق ب رعلا نأ كلذ ىلع كآديو اذو تنأامكنأب هسملا ّلسرأ لوي هناك

 ىناهمتالا يلع هقئاّبَسمّن لا هنئاكف اهيلَعمللاِبَّضَعْنأةتماَسلنا مك

 اوبصنككلذاودمر لولف مسالا هيفاًرمشمةل قثلاديرت تناول ء امس الا اهد_بو ادبأ مالكلا

 001 ار كر لوبن اك ى_عمنودنزئاوقف اذا ْنأَكي اورطضا اذارعكثلا فنودصتاك
 وص -5

 7 لحماس هند ووك ع هلوقّكلذو

 1 بصنتن أ كاذريغب لرمضت لو فيفا تر راض نلف نأ ىلاةسفاضم هاما فاكلا هذ هو

 (طبس) ١ رعاشلالوقكلذلثمو ع نءريغتسالف لعفلا نمفذحت دق أأ5 اهب

 ظ ُلعَمْسو وكمل ٌكلاهَتَأ ب اولعدق دّدهلافويسك ةيقىف

 هقلامسوهنأ ل اوقأامل 11لا هناك هلل مشين ل ره لوا كدر نو تام نا

 رعاشلا ]وقى تعور اس ناو

 * ِبْلُخ ءاشر هاديرو ناك 0

 ل 20 : 0 ْ
 ةلزاع رك دىذلاوهرمضملا اذه نوك رو هلمعلا اءنم هنإهلوقفىذاارامذالا لم ىلع

 مس اًءلزنعنأ هيف نوكتام باداذه هتمحر تبا, ىفدشنأو د مراخ ند التقا تضغتملو

 ١  06بلخءاشرهيدب روذ 0

 هجر اواقلطتمدب ركن وحك هلع ريغتب ل و لعفلان نهفذ>اعاهيهثتةدد ثءاهلع ةففغنألاعاقدهاشلا

 فيلل ابل1ناوليحلا ءاشرلاوقنعلا المح ناديزولاو طفلا قف لعدفلا ههش نع اهجو ركن تففخ اذا عفرلا

  7ىثع الا لوقهدءددشنأو

 * اولعدقدنهلافويسك ةيتفىف د



 لسا ا

 * رد قراو ىذه نينا 7

 1 نأ هلوقامأ و ا :وقاودتو ناكل نك ةلزئمثإ اوا-ءحاك صا ْ 1

 ْ ا لهءلذلاو هنيلعاينبموأ د توك يللا الرانمذالا ىلغنوكي اهنا هلئا مش

 1 لغد ديو أالْنأ لوقت ىدح اك كوقننأ قفرعدف مهتستكنأ» ءاهلارامخا ىلع نوغفي

 هدب اعوف مع لعفلا ترك ذإ ءادنتمالا فو نزح ةلزغ_عثناك ولو ذاقوأنيدسااواة قوس '

 . 4 9 3 2 5 . -- 3 ش

 ْ لوقتنكلو لوقتاغإلوقناك فورحعاةةذهد_ئزكذ تك ||
 ا نأ تفعل 4 كول اذ اوقبالن أت لع د_ةكلوقكلذو ية ار - بارت ض 1

 ا ثوكمسنأ لع لور عوقد ذربظتو نع ال باولو ةمال هنأ لاه مث 1 لاذ ! 7 0

 ويم دج

 ْ كيف م اضن ألاقو الوسق مهل ُعِجرَبالنَأَوَ الآ هلوقو ترم عكنم 3

 ١ نآت دلو نورد الإمام فاهنأ اوعزو ىلع نورد باتكلا

 ا لةتالْثأهنلاٌثدنكل وتو تال !ونيقي عضوم دل عضوملااذهىف عّقتلاعف الا بصنتى لا :

 ْ اًمأو سه الا ىلعفم رد اامأف لاذ وقتال نأ سلات دنكو كاذلوشالْثأ هلاك وادا

 ١ كنابوأ لاذلوةالكت ال الترف عفرلاامأو ْكاَذَلو قبلك كو قىلعف بصنلا
 5 وه ماص نس

 ا أَناف ٌتأرو ُتْأَحو ٌتنسَحو تدتافأف هسعأ نم عقود اذن أب ةربسخ ٌكادلوقَت ةئال

 : 5 ةراذا5 ةلةثلانوكت و لعسفلا سنت آذآ نوكت امأ لمد

 !اانههزعفلا ف نيسااءوهرحبتلو اق لس ٌكاذلوهبالث[تىس-دقتاقأأ|
 : 8 رز 8 5 9 لا قد 3 2 2 7 8 - 1 0 2 0

 | هن ات دضحد فهتلقكن اك هنشفنوكنالثأ اومسسو لح و زعلان[

 اكئاودل كل عفش آم كّتط ىفاذهٌتئآادقكنأال انهههنأثنسحاماو كاذلوتسالا| ٠

 | هن االوانههكدأن سك 0كلذالولو لسعلا ف ناك اك ّنآالا بام“ هنأ ىلع طف هتاخد
 أ| و ه ا ا 2 3 1 0 7
 ْ تفخو تدشخ ةةزاعن. متلعق _تدصن تدشن او هضن هن ال نيقدلاى 1 ا 00

 5-5 ّ - د <35

 و رفاق انيمي نظن كازينو كاذّلعْمتالْنَاتل لوقت
 ا دود امين انظْنإ

 ٠ تلح ةلزن«نوكت نأ تش عَتمامناو هلا نعمالكلاريسغت لانههتلشداذاال: هللا ٍ

 : ىخ الالوقو :

 * ماسلا قراوىلاوطعت ةبمظن اك د ظ
 امهريسفتب |ممدقو

 ( لوا هيوسس - ) 1١
(0 

 "| م 1



 امأو هلوفق)
 كاز نأامآ مهلوق

 لاق (ملا اريسخهللا

 هنأام أ هر دة قاريسلا

 اود هانعم :و اريخ هللا كاز

 لوقتاك امها اوس هنأ

 فذح دقو لحاركنأامأ

 اما و هد ل كلانا مسأ

 فذحو فد محلا 5 نماضوع

 ىف عفت الك_ةنأال ءاعدلا

 د_ةنأامأزو<الفءاعدلا

 كاريرا ناك

 هدال وو نيسلا

 ءاعدلا لعف ىلع امهاوخد

 ءاعدلا نعم بل قتاهن الال
 هلع ءاعدلا ىلا هل

 كلذل لشتخ حاف

 نمو كال

) 415 
 م و ومص

 هنكلو لد: غّتت ثدف أب شى نر نأدب زال عفرلا تدرأ اذا تلوث '

 1 كلذلو فور اهذ_هنم ان ترك داذاثحوتالتنأف ىَسعو عمطأو و :

 ات لع الن لش ألح رلاهوأو لع افكت أ عمطأو لعفت كنأوجرأ ف مض |

 | يعض دنألعاو « مالكلاةجو سلو زاجئاك هنأ هدنعرقتسادق اهأىنكهنأ
 7 .مضص»س

 :؛ لعفس لو ةة ىدح اذ فْنأثلعدفو ل لأ كاع لوقت نأمالكلا ىف ٍ

 اوه ركفدل نم اوفذحاماَض وع كلذ اولعح مه الكلذو اللد قى و لءفدقوأ

 ١ 8 ركدقةنأاضيأاذ_ف عمو اعده الكل هل ار فغتث أ امأت لقول كا ذكو ا نيسلا ىل الوانهه

 || هلل كاس ْنإاَمآنولوقنم_هانعمم اذريسغف فرحا هنو نإ اوفذ- ىتح مهمالك

 ْ ًالإر_عآامو موق:نأالإت اءاملوقتو ٌروُحآ هذه تناك ٌتإتزاحاَلف هنن ءوهش ارمسخ |
 5 ى 7 ر: ..!] قاهعو-قو مداال مسالا

 ةراشالاهحو ىلعه.,تماكن كنكلو ةتيلاانئاك أش تاعدةكنأرخنأد درت ملاذاهتأتثأ | 0

 أ امناو نوموقيَسْنأ آلات طعاملاقل ىلا اذهريسغدارأواف متةوللاه هناكف لا |

 ١ ]| هْنلْقَت ول هدعب ٌتوكسناك اكربخو ممابهدعب تحدق: الُيهاذ ورعْن ُتلعدقزاج |

 أ اذ دق تاقوأ هنلمثو 0000 ان يدا ناد كب لعقلاب تناقل هتلغأو ْ مدعلا نرسم 2

 هدعتز روح نكبلامزاوجو فذ1 ا هلعاوعم< نأ اوهركفق 6 كاذلوق. تأ تلع 1 روك 0 ا

 اًضوعفو رخل | هده اولعف الم ١

 فا مالكلا عقب و اًماهفتساالإاهب مالكلانوكي) الف ءآامأ م« رأ رع اذهإي ]

 0 ل . -الا ماهفتسالا ن وكن أ ىلءوامهيأ وم بأ ىنعم ىلع نيج و ىلع ماهفتسالا ٍْ

 ا اهنتمالاو ريا ف نوكتو هامش" الاضع اهب تشامئافوأامأو لو "الا ٍ

 ىلاعت هللا ءاشن ا ههوح وك نيدأسو د دل الذ

 ل ”لدنعدب زَأ كاون كلذو 8 ل راما اة ايم ذلك لاثاك اداء باباذهوب :

 "لد :ءامهيأ تافاذاكن“ "ل امهدح ا هدنعن أ عدمنا“ الاتنأف ارمش م ٌتمَقا ادب ديرو 5

 دقك لعن امهدح ا هد_فعنأوأامهدحأ ىسلدقلوسملانأ عدمتن - ان َتِيتلابس مءأو ْ

 اقوسحا

 | ةاواخدب ونود. رامضمتالو اضوعنوكت نأ ىلعاو رد_ةذادةوأ نسلا اوعدينأ

 تقىلا نواصتالو ءاعدهن'ال هو زاجأامناممنافاريسخهلا كاْرِجْنأَمَأمهلوقامأو َنيسلاالو

 | مالكلا اذ_هناللعفلا
 | نوكت ىلا ءامش الاو ءاعد

 7 ن0 ا 0 . ْ

 5 لفتسامفنوكي وأانثئاك تدثدةامامق نأريفتال تناف موقت نأىأ ارلا نمىرأل وقت اك |
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 | فرس ىلعىرباك ماهفتسالا فرس ىلعاذه ىرف ور عمأ كد نعُيزآتلتيحك لع
 ' ا ركل انههْمَأث مزامغناو ةباصعلااهنأانلو ر-فغا مهلا مهلوقءادسنلا

 نال ءادرلاف ٌْ 7
 5000 ا اعود قعملاف ناك كاَذَع أ لغماو نا كاذئأكابأأم ل مفتةئاعزالا 0

 .1 دز ىرعشتسلو ورع مع دز ىردأام كلذ لشمو علا ف تاع و نست ْ . ٠ ٠

 فرح لعىر اذن "ال لبق ىذلا ىف هتعقوأ ام انههمأَتعقوأاماف 1 رمعمأ: 11 :ء 5 |

 لوقتو ع ءامد كلو اق راما نتي هاما وصف امه اكرذأامو م 7 ء امم ْ 1

 0 لاعاد لوا ترا نياييتتما رضأ

 ماق اىردااملوقتو ديزي ناك كاذّمأت لقلت رهام ردا نيعفلادح أعدم 1

 ملكي وملك حرا لوقكوهوهمابقدصبمدوعق دس وامابق أ ٠

 | تاوقتةزنسم ورجمأ لدنك لوقشأ ىعلسيلالاو وهام ىردتالا يف وتس
 ْ ايل اذاهنأ الاهم ناك ال اللول لاقفرش أ 'اد :ءديزأتلق ولذنأ لدنع ان

 | كن ةالٌسح ا ممالا ع دسقتف قمل !اذهتدرأاذاكنألءاو « لاسأد قفا لاقف دنع
 ْ ا المسالاب تأ دبفوهام يأ ىردتالزيسمالا دن عةلأستامناوو قلن عةأسنال

 | لأستالىذلاراصولو ال الب د عر . الامسالاٌتلعجو هدنعنيمسالاى كنيس نست 3

 و رم ميز كدا تلقرو انسحارياجناك ارعمأ اديز ّتِغَل أت لفولو» امهنبهنع 0

 | دصقدتاال اوم نوكيناًالارخ الزجيلو نسحأ انهه مسالا ٌحدق: ناك امناوكلذكت اك |

 ا اهتعلأس ال ىتاادّصقلا عممب أد يفامهدح هتان ال امهدحأب ادمفنيسسالا دحأ دصق 0 :

 م | قاتلا هد ميم هت قبه دشق د صفته عرفي غاف اهلجأنمامهدنعلأسامنادتالا

 | لوغناك ادب زمالك ارْسآكحءاوسو ارعمأتسقنا اًسزآىايأام لوقا ان 0
 انثرغغامهللا مهلوقءادنلا | ىوتسا< كءلعنيسه الات وسل: ال انههماهفتسالا فرحزاحاحناو تيتلامهيأىلانأاه] ظ 5 ع ّ 0 . 2 1 2 2 0 فرح ىلع ىرحاك هلوقو | 1 ْ

 أى رمل اوقتكنآىرتالا لو' الاى رحم امي كلل ىوّسا ثيح ماهفنسسالا

 أكن ال اهزتاتقمأ 0 ديزي ناك كاذٌعأت لفل "6 انك ذابف يسحأ 50

 | نيزك, )هنأتدرأ اذادقو مافآ ىرذأ امل اوقتو ناك كاذئأىردأ امتدرأ اذادعقمأأ 5

 | همايقٌدعأ ل ىأدوعقالو مامقلاملا كل: هنمناك هنأ ىذأال لاق هناك ُيثءدوعقوهمايقأ] ٠

 اده نمودهل وق)

 ىلانأ ام هلوقاملا

 تايوتا

 ٌكءلعامم اوهو كك

 تساّكن ال ةباصعلا اهتنأ
 هن رف هد:ةاعاوه.دانت

 صاصتخالا هبهبشيف
 ىداشم نحل



 باب اذه هلوق)
 هش (لا ةعطةذممأ

 ادهق مأ نووعلا

 اودارأام اواعد كلب دمنأم

 فنأتسم ماهفتسا مأنأ

 00 1 نأاماهمدةتءمالكدعت
 دعب فن أسم نق لب نمىرة ران الاءذهورصم كلم سد كر ملال ضاوفر رءبل برعلا مالك ا

 نو ا ” اان لا نوع رت رقت اك نيهموشذلا ادهم ن نو رص الفأىَك ْ ىلءلمادلا واهم دن مالك

 ٠ ركحا اولاوول مسمن ال ءارصن متنأمأ ةلزتسع دكه نمريسح انام هلوقف ءارمل منأمأ ا ةدرح لد ةلزتع تسسل اهنأ

 | هردقتو كلذ نع هللا يللاعت
 فلالاد_ آطفللا ىف

 راكنالاعملاو ماهفتسالا

 فلأن ال هوعّدااملدزلاو

 ىرقتلللخدتدقماهفتسالا
 راك ةالاو درلاو

 دعوتلاو ميوتلاو

 قاريس ها

 ىلاريخ انأمأ كلذكو ةوق
 مسن نم طفاسلُممو هلوق

 لمأتفانيدبأب ىتلاطخلا
 ههبصمديتك هأ
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 0 وه هه » وع

 ىلع مالكلا اذهءاسب اف اَنوُلَوعِمأ َنيقاعلاَبَرْنمهيف تراك ب اتكلا ليرات ملا

 ١5 ردو - مد

 59 سا ع

 ظ ل ا ل ماكو ءارمصب نغ ةمهلوقةلزتعناك هنم] . وجعالو ةن الا تانيقلخك

 لس وهيلعهلا لصونلا معدقف نينا مك انْسْاو تسود مَآ ىلاعت هلوقءالذ

 ٍْ مهتلالضاو سس ماهفةسالا فرح ىلع ءاجهنكلو ادلو ِذْحنَ ل لسور ع هن نأ نواسملاو

 أ ةداعسلا أ َمعدقو همت مآ كيلا بح اةداعسل 1 لج ر اللوقيل-رلانأ ىرتالأ

 ا نأو هبحاصرسس نأ دارأ كك ا ل لو نو هاف سك الا

 ْ 2 * هدنع هنأنطناك ر هاد علاه ثيحهن ”ىالمأريز كدا اضي أ كلذ مو هلعت

 أ( ( لطجت'الا لوقثأ ليلحلا معز و المألاقفهدنع سيل هنأ ف نظل كلذ لْممهكردأ

 الايتام نم مالا سلع م طساوبّتدأرمأ كبل ذك

 لطخ“ الإ ةعطقتممأ تاء قدشنأو د
 الايختابرلا نممالظلا سلغ دي :طساون تنأرءأكنيعتيذك

  ماهفتسالافلأف ذحت نأ وو ءاشمأل يالا هنا مهلوق ى عال_#ري دعب ةعطقنم أب هئابت اهيقدهاشا

 | تيت الارجل نءهءارضاريظنو تيأرمأ كنبعلةبذك ًاردقتلاواهلعمأ ةلالداةرو رض

 0 ريهزلوق طساو تدار هأ هلوقب

 1 ميدلاوحاور" هالااهريغو لب 5 مدقلااهفعرمل ىتلارايدلاب بق

 م ا و لة كلذكف حاور الا ا هريغو ىلب هلوقبه سفن بذك أمئاهفعن ل لاف

 هيفشيولو هتبأر له لب بملاوالابخطساو» تمار مأ لاقفكاذ
 ا اس

 0 سسوس ا ييسر ديا يا يسيح تح نجم نا دعس وم د اجو نم م مجيب ب د

 أ امه ةةزبمسلوهنديز دنع اك دنع ورع كاوتلذو يةشقنم مآ بابانهإل |
 | كآدبو دبكوتلاوررركنلا ىلعألا ىقتست ٌكدْنع ”ادنعام_ميأتلقؤل نأ ىرتالأ كدنع ْ

 انههّمَأت ءاعاكنف موقانءاش ألد الاَهنِإ لج رلالوقلو"الا نم عطقنمرخ "الا اذه ىلع ْ

 دقن كدنع ورح لاق نيسح هنآ كلذو ماهفتسالا دعب ءىحت كاذك ةعطق: مرينا دع اد
 |( 41 لدلمو هنالك ىعتسا ناد س دز نطل كلذ لن تسكر لا م دولا نلت | 0 1 ْ

 ] لجو رع لوفانههمأ ةلزندعو نسنلا ل ندع ف رك كرد ءاشءأ لبا أ اودارأ :
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 8 (ةيلللا رم

 اا زعل كلذ لنمو ءانماّلمال هئاشلوقك ||
 922 4 + ه 8 ل ع ع

 ارهرأ ةعازخ نم سجن لكل »# ٌئدلاو سبل مرضا كأس فلا

 دوسسالا ) . ليجمتلا لاه لفل الا فاسو ماهنتمالا هلك كيدي سلو عستلاوق

 ( رفعي نبا
 رقم سس هيلع مف و نس 0 7 اكراد تنك ناو ىرذأ ام نر

 (ليوط) 17 ةعبب د ىأ نب رمغ لاقو
 وص او صد

 نات مأ رسما نيم عبس « اراد ٌبنكن إو ىردأ ام كر ص

 ندع : وأ كا نمو امهدحأ لمعت كفروا رض مس 1 م زاباانم | ظ

 ككتاب اولوعفملا مالا نعمهمف_بقامغا ِكنأ ل_بق نمو أ اللا نهه نوكمإل بم 1 وأ

 لوقتو فيو نيأو ْمَكَو ىمو ام يرد سحلا اذه ىلعو تالف لوقينأ كبح اصول
 ه- 8 َ 6 ل 2 5 59د 57 ٍ 1

 تسيل له نأ كاذو ايهالإن وكيالاتُث 3بكوأ انتأت لهو رْموأ 7 وأربع كدبعلهأ'

 عقاو ب رضا نأ ديْأ نوكيالف ادب زبرمضت له تلفاذا كن" ال ماهفتسالا فلآ هلزتع

 اهمازمع تسل فل "الا نأ ىلع كام و عفا وب رضلان أ ىديتنأفاديز ب رضتألوقتدقو

 (زعد) .2 لوقتكنأ
 © و6 ه«ه -م <<

 0 ىرسق تنأواب رطأ *

 ريثكل بابل فدشنأو ع

 ارهزأ ةعازخ نمبيحت لكل + ىدلاو رمل مار ضإلاب فس لأ
 دعدن سدلربر كو بيت لكل ىدلاو سدلأ ل ,نمضةلا أسدل ىمملاو لاؤسدعلاوسلمأعوقوفدهاشلا |
 وهو شب رقو أر ضنلاو ريركتلاىلا تحي مماهفتسالا ف فلأ الاإيدعتناكو لو اهعاطقناىلعلدبمأ |
 نموهو رثكق عفة نانك نبرضنلاد و نمنوناسنل !معزرامف تناكودز الا نمةعازتو ةنانك نيرضنلا |

 ىممتلارفمي نووس ال بابل! فدشنأو * ةنانك نر ضنلاداوزم شي رقنماهنأ ةعازخ
 رقيه ثيعشمأ مهن سعش # انرادتنك ناوىردأام كرمل ||

 هلوقن ال فل الاريدقت ىلعالا اذه نوكئالواهباعمأ ةلالدإةرورضةاهفتسالا فلآ ف ذح هيفدهاشلا
 ثيعشأ ىردأام ىعملاو ورع مر ادلا يفد» زأىردأ املوقتاك اهلي واسممأو بل "الاع وقو ىضتَمي ىردأام |

 ىنب نموأ مهنممهنوك ىف شوءايعدأ مهلعبفرقنم يب نم بق نم ثيعشورقتم ب نموه أ موسم نم
 ةعس ريا نب رم بالا فدشنأو * فيحصتو هو ءابلابيعشىوربو سدق نم جانهمهسومهس أ

 نابشْمأر مشا نيمرعسس 0 ان راهتنبك ناو يردأ ام كربعل ٠

 لاملا لاغتشاو نييلارظنلاىناهل أل وق « مدقتاك اهلعمأ ةلالدا رو رضماهفتسالا فل ف ذح هيفدهاشلا َ ٠
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 لوفتو هلوق)
 وأ اراعش كلدنع له

 ماا دعب ع ا
 عفت 1 امهي | بهذم ىلع

 امهيأ ىعع فلاالادعي

 فل" الا نين هب وتس لصفو
 ال له دعبام نال ل هند و

 اًكوقالو اربر_ةتتوك

 نأ ىرأف ىفاريءاالاق

 نم عسوأ ل هدم

 فل الا قزاخ لهب ذم
 قزح مملام مأةلداعم نم

 رب رقتلا مأدعد عقيو له
 دعب عقب اك جيوتلاو
 لحوزع هلوقك فل الا

 ةهج ىلع هارتفا نولوقبمأ
 ل_هنوكنالو خعيوتلا

 فايع يال الأ

 ماهم سالا

 راصتخاب ها

0 



 0 , 4ىكلا و

 تئشنإو ٌلَهدعب اذه لوقتالوهر ٌرقنوأه حن ود تان كحاوَن راددق هنأ ٌتاعدتف

 اك راس اذكر نيمالك لد ٌكدنعءلعو قيد ما ىنتأت لهتدلق

 عم هنأس نو معزو اند لهمأ انيتأت لهاولاف اذ_هىلعو 3 دىلا ماهفتسالا

 (ليوط) لوب ةيؤر

 مال كل ىنمال له مأ ل-:ةلا ىلع « ىنتضْصح م ص كلام انآ

 ١ ظ هكردأ هنأ ىلع ولات اناف متالثل ىماللهمأ اولاقنيِذِلااّمأف برعلا نم . هانعمس كاذكو

 لوقنو اد--اوامالك هواعج مان لهو أاولاف نيذلامأو دك لل ردع شنان دع نظل

 ىلع لزامانههلهف 1 'ةمخوأ انتأتلهى رعشتمأو انثدت هوأ اننتأتل_هىردأام

 كلذّتدرأ ىلع لوقتامغا كال انههل متل دأامناو اننت أت لهتلقاذا ماهفتسالا اذك ملا سنوب معزو هلوق
 سب »هيو هروح 0 0 ىىذلاو عوبطملاماصيق
 ثوعدتدامكنوعمس لهل _-و زعهاوقىرجماذهى :ر دق انت اندتأت له تلق نيح ل تارت مسن

 (ليوط) (ريهز) رعاشلالاقو تورش دم ؟نوعقْسوأ | فاح لاق هلدب عوبطملا
 0 3 ل7 93و ع 2 هتك ها ىلبسلا مكح نبا

0( 
 انلادبام مهل ودس وأ صح الا نم »* قرا سانلا كرب له ىرعشَتمل لأ

 ثرحلا نير فزل وأبا, فدشنأو 0 ناممأ عبس ىهأ تارملاددع مل_ءوىنعرامل | نهم مر ليصل نع نوم

 ىلبسل ا يكح نب فاربعلا هنأ عحصلاو ىنالكلا

 متالكل ىنمال ل همأ ل تقلا ىلع دب ىتضض> ذم: لهكلامانأ

 1 هتدنكولطخ الااذهلوقيفل الادعبالاد ب وستلاو فطعلا نوكت الاهت ال ةعطقنم أ لوخد فدهاشلا
 0 : ناورم نب كال ادمع ةرض< هللاف دق ناكو كاامونأ

 0 صاعو ملسنم تبدصأ ل تقب * رئاتوهلهفاخا لأستالأ

 ' (|| هدمتيكملا دبل ل طخ الا لوقبهيفوبلغتل لبج وهو سشدلا مم. عقوأو بلغت ىبل فاح عمجف
 رصتسيو

 لؤوعملاو ىكتشملا اهنمهاىلا * ةعقو رشدلاب فاح ا عقوأ د قل

 لحمض ودارتسم شد رقنع نكد * اهكلع شدرق اهريغتالناف
 ريهزل تامل اقدشتأ او »*

 نا هي رام دلال 4 كام رانل ره رعتتتسلالا

 0 هلو 0 ا لطم

 نو و

 رهدلاءانفنمدءالىذكو
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 (لبوط) بدرلان بكلام لافو

 امهاك 5 ٌتَضَأوأ ن نْرَخااحَر ل ابل ترتد ىرعش ل ال

 ةمقلع لانك يمال لع تصضأمآ سانا لاو بر سس ع
 ' 1 ةدسع نا

 موزمدم مولا كنان لا اهللس مآ ع (موتكم تعدوتسا د 00

 وكم نيببلا مون هبال َرثإ « هع ضي ) قب ييك ل سه مأ
 ديز كيلر ادلاشوأ ار 1 وأ اديزّتعَأ ل جب وأ باولأ نم رح 1 تاب اذه ْ

 ءالّؤددح أ كلدنعأ تافالك: الّكالذو ءالؤهن و كدنعأ تلفكن'اك ور ور-عوأ دلغوأ ا ْ

 نم 0 دنع تاقاذالوةءاك اللا كداحأ اذاهنأىرتالأ مة عد

 نعلأةاعاك نال نيسح ا ءاعمأ الاري_هأتف ىتعملا اذ_هتدرآاذاكنأل_ءاو « ءالؤه |

 اذهاك دلامو أ ورعوأ كلدنعديزأو ادلاوأ اربعوأ تقل ادي آت لقولو مكون لعفلا ظ

 دااخمألضقأد 1 قدا امني[ ىبعت تدر اذا سالب[: ةنا ع زاوملا ف

 0 2 ا ا 0
 دئر كلدنءأىردأامو اردعوأ اددزتمعل ًاىرعشت ما لوقتو لضفأاه-حيأ عم ىلع هاك

 امتاقتئشناو ور-عوأ ديز كد ذعأو ارعوأ اددزتمقل اأىرمىرحت اذهف ور عوأ 0 ا 1-2 0

 ىزاملابيرلانك!املبابلا فدمشنأو *
 انهاك مم ا د احرلا تربغت له ىرعش تيلالأ

 هعّتشو عضوم لا م ظعماحرلا دارأو حقن :اذكو معغدالب نمنزحلاو مقن» ورع ن. كلام نه نزام ىنننموهو

 ةدبعنبةمقلعل تامل فدشنأو د

 مورصم موملا كنا نذااهلبحمأ »* موتكمتعدوتساامو تأءام له

 موكسئمزيبلاعوةبح الارثا دب هنربع ضقرل ىبرنبك لهم
 -نمكتعدوتسااعحومتلهلوقب* نتنبلا ىف ةءعطقنمم أ لوخد ىفدهاشلا
 ىلع كئاكس كيزاحت لهىأهسفن :ريكلايدارأو رب رقتلاولا سلا فنأتساف ةريمكا لهم لا ماهدعب وكم

 ركشلا ىهفءادتب اتناك ناف ءاز>ةبطعل !مك-شلاوىزاحم | موكشملاو ةعمدلاةريعل اوريش تنأ اواهرثأ

 زل لضف أدي زأت اقول كنا ىرتالا_لضناابحاصنعلأ دتامانتال مال انههزسل
 1 قغّتسا لع_غلا نعتلًاس اذا ك نال ان ا كلْذفاديزَّس لف وحك ١

 أ اذهف ورعمأ لضف أدي زأ ىرعش تدل ورع مال ضف اي زأ ىردالم كاد 1 مسالقأب

 || ناسارتعام رغهنومدنءاذهلوقي* زاحوأ ا هناكملعح ولومأبلاوسلا فانئتساو تعضأمأ هلوةفدهاشلا

 || ام انلاهلبح مرصتوأ اهتماسأ, اهرم

 دعو الإ

 اهتقضحوأ نأ ملعا

 ىس نم أيشدرسفتنأ
 فلت# كنادارفالاهوحوو

 دعاشو لاح ىف براقتنو

 دق انأ مهو ىتح ىرخأ ىف |

 عج رتكلذ ف ىه وتداضت

 تعضو ىذلا لص الا ىلا

 دز ىنءاح كلو كاذ نك هل
 نآ همفلد الاف ورد وأ

 راك "الاو كءاامهدحأ

 نوكي نأ كلذ لامعتسا ىف

 مالكلان م رهاطلاو ىفاحلا

 ىلععماسلا ههممعنأ

 نأزو<دقو ملك لاكش
 الا لاش ريغملكنملا نوكي

 اهدهقلاخل هم مأهنأ

 لئاقاالو_ةءاك كلذفف

 نيلاح لادا ا تق

 نيم الاد_أ ترتخاو

 0 و4 ايعت هق هرعدقو

 ىامرخآ ىلا هبربخع
 هرطتاف ىف اريسلا



 9 3 ظ (484)

 نيهمالا مدقتو ريش مآ لد عي زازاح اك انسح ازا ناكف ورسعوأ لدعم نأ رد

 هنأل مال وكمال هناف | ارعمأ اددزتي "ورضى لاا متاقاذانأف ربو موننهو مل ثماعبج

 مسالا ع دسقتو امد ] ىعم لعالا اذهءىعالف نيسمسالا وأ ىلءٌتوكسلاكلز ودعال

 ا كوكب لهتدرأ اذاكاذو 1 را ا

 ىأتلق كن اك لك أتمأ تهت مأسلحأالإ سالاهدج [تيعفا اذاامأف لاعف الاهذه

 كلذل نمو ادلاخ ملك مأ ارعمتشتم أ اديزْب رضت [لوةتو ك:هنوكلاعق الا هذه

 نمدحاوب رمض نم نان وكيل هتدرأاذا ادلاغبرضتوأ ارنع تر ضتوأ ادنزُن رت

 2 ْ ماتا كنان 0 ا 0 ءالزه

 | نآدزتر كنأكلذو م ارعوأ انين و ناك نعلن ام لاق هن اك

 0 تلقا اف اوسح نوك.نأت درأ كذكلو ابار ست سو اسما ا ارعلاسعت

 (زحد) ريث ٌرلا مآل وق كلذ لثمو اشو َتبأرنيذهدأأ

 هدوء 5

 ارقصابت-ل ثرقمأ 5 ارو اسف #3 رب « تدار فمك

 | اًمِإ وهلاق ندممن كمل 0-0-0 ال طق كالاليدسع 0 درت لام كلاذو

 | نيذهنف يشأ تفاجأ ير + ةءائاهظوحأ تلاغابتكلو قئرفاتإاو كقااتإو ع

 ناسحلو أب اونأ ن نمبافدشنأو *

 مابي رمهظ زاشبلا 5 سدت نزحلا بنك انأانم

 , نئيشنسة. وتلا ىضتقيىلاءأام هلوقن الانهوأ ل خدت نأزوحالوفل الالي دعم ل وخد فد هاشلا

 0000 0101 نوال ارهظ ى ضر ع ند مكمل لو نزح ان سدتلا ثدمن ىدتع ىوتسأ د ق ينم او
 بابلاقدشنأو * لوهشلا نمزمالبصخأ لاما نأ ال هصخو ضر“ الا نم ظاغامزحاو ه>ايه
 '  هنعشاىضرريزلامأتاطملادمعتنةيفصل

 ارزهام راصامشرقمأ + ارهوأاطتأأ »+ ار زاخر شكا

 مأ هني رنيذهدحأ ًاريدقتلاو نيم الادح“ الىهو امن, وأ ضارتعاوفل الل ةلداعمم أل وخد فدهاشلا

 في-لاوهومراصلاك لاحرلا قايضامايشر_ةمأكلغوس ماعطك ناللاو فعضلا ف ه:.ًارأ ىءااوامشرق

 .اهيمدقناكو هنريكفريب زل اتدارأو نيماك ئارلانيللا نم مصب طق الاودس الاوهرزهلاوىضاملا

 هبلغدقواملع ممم كاذوهاه هلتلاقفهتعراصمو هتشطابمدب رألاَقف هيلادن تام هل تلاقف هنءاه أسف لخر

 ١ ديسقإو ا مصاىو الاه اورلاوا ارةصايشرق مى ور واذه هلت لاقةزمنزلا

 «زجرلا دبصق
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 لهت لتكن اك اع كدنعوأ رع كلدنعوأ 8 كداتع ا لردو امش .رقمأ هستبأ اريئتتلا

 ادلاخ برهضتوأ ارعبرعضتوأ ادن زب رضتأك لوقك اذهراصف ىتانونكلا هذه نم كدنع ||

 ارعبرضتأ ل وقتو 'لاعوأ ور_علقاعألوتنو ادلاغوأ ارعوأ اديزب م ا

 امعت ”ًادفدن ال امتد لعفل او نيمسالا هلْرْم_ءامهنس مسالا نيلعفلا لعحت 1 31

 دحأمت تبعد اك امهَدح أ ٌتدعذا وني-الادح ال كانه ٌلعفلاَتثأ أك نيلعفلا دال

 ةلزئسع وهفادي ز سكوب رضت [تافاذاامأف نسحب رعفّرسالاّتمةقنإو نيعمالا |

 (رفاو) ٠ (ررد) رعاشلا لاق تنركار را ٍْ 5

 اناشنلاو ةَنهَط مب تدعو اسانر وأ سراولا ةَلعتا#

 هاد ىمأ زر وأ اد ل اوقك ناك ل وأن 0 زأتلفناو

 ءاوسدءفوأومأف هذتمأس لح أ لاقاذاو

 نيلعفلادحأ تين لكن ال ادلاخ ل تقتوأ ادب زٌبرضت أك لذكو ملاح الاحوال ل عَتف

 سااج تاقكن اك ارشوأ ادلاخوأ ١ رع سلاح لوقت مب ماهفةسالاريسغىف لاا ا

 اذه سااجتاقكن سنتا نأ هأ مهلك نأ ٌليلَاذه ىف هنساناستاد رثزو ءالؤهدأ

 وأ تو ا لوقتو ترضلا ٌْ

 وأ افا أتالتلفاذهتفننإو هلق |

 ىذاا ةلزئع اذهذ ءامش ”الاءذهدأ لك تاق اك ارق

 ءايش'الا هذه نم أش لك أتاللاك هناك ار

 ءالؤهنمادحأ غطتالعأ اروفك وأ انآ مهمعطأالو لجو زع هلوق كلذزيظنو ||

 دااخوأ ورمعوأ ديز ىلع خدالوة:تأ كلذ لثمو امهعمالئأ ارمتوأ ارحل لوقت

 اذه لعل خدا عم ىلعهه تح تئشناو هالؤه نمدخاو نمرثك 1 ىلءلتدت الكأ

 لاح ىلع وش الى اذهب وأ اذميهذحتلاق هناك ناهوأ زعامدذ لوقتو برضلا
 3 ظ

 يِرْحمام_نمةدحاولكو نلاوزيزعلامد أ تاهو رعامم دخلتي

 هئيرضالواّدك اموأ اًههاذهسسر ضال لاوهن اك تقكموأ ب هذ هبرض اللوقتو اهتن أن

 ررحلوقاذهدعب رك ذو |[
 * احابرمأسراوفلا ةيلعثأ * :

 هرهسفتب تدل دقو مدقتاو فل اللد. دعم لوخدىلع هادهشتسم ا

 ( لوا هيودس - 7)

 رسمضلا 4م العرس نأ 00 الك ال ول

 كدنعأ هوف)

 ورع كدنعوأ دز

 هذهىف اريسل لاق (خلا

 ًادنيم اهنم ةلبح لك لج

 امك اسوأ تاخدريخو
 ىه ىلا لهب! نيب لدن

 نولوعفم و نولعافو لاعفأ

 اديز برضنأ كلو ةك
 لوخدو لا ارع برضو

 نيب اهلوخدك اهتببوأ
 لول دارف الان اعدل
 وأ امس وأ اديز ترض أ

 امنع لمس ا نأال واح

 نيبوأ تناك ناقةدحاو

 امهدحأ نعةلثسلاف لج

 وتس يو امس
 ناو تانودمكلا لجل

 دارفا ءامسأ نيب تناك

 نسمع َهلخ_تملاق

 هه ١ اوه اكل



 امئاو هلوق)
 امو ءاوساذهق راف

 ديعسوبأ لاق (جلا ىلابأ
 ءاوسدسعد ىذلاث أدب ب

 دعب ىذلاو اد تبملاريخ ةلزنع
 لوعغملا عضومىف ىلانأ

 هنيرمض ال دعب ىذلاو ىلا: ال

 أ مالكلا ماتدعب ىتأامنا
 ريسمخاف طرشلا هحو ىلع

 هب رضال) هلوقووأهمف

 بصل انئاك (ناكامانئاك

 ىفءاهلا نم لالا ىلع
 قناكامو هن رض ال

 هلعافوهو ن اكن عفر عضو م

 اهتلصناكو ىذلاىنءعامو

 كلذلو ها راخا

 ل-ءافلاريمكوامضامناك

 يه وامل ادرك ف

 دوعت هفودعم ءاهناك

 قءاسسماا لا

 ها هب رخال

)15( 

 ىردعلادب زنيةدابز لاو ٌتكمو أت هْذْنإ

 ارصكأت نهاتتوأ لماذ لاطأ د« هدنعتنهانت ىلع ىمهتناماذا

 ةقتاوا دق ؟اانلا:قوتش « فئاتمزو دمي لاا تعلو ١" لاو
 لوةنَكنأ كلذ ىلع ل_ءلدلا لاقو صحت اخ را وحمهنألكلللاءعزو

 ا1 1 ا تلقا ةلن'ال .قارأامؤ ءاو تان به قراتاغإو ناك َكادٌَوأ كش رخال

 ثكمم[ب هذا انأامتلقّنإو ناذ_هلعءاو عضوم فمالكلا اذسهف ثكمم بهذ

 نيد هير ضال لو“الا فلوقتنأدي رئالثنأو نيذهنمادتءا او ىلاأامعضومىف وهف

 نلاملاىدحإ ىلع عقلا سه الات إلوقتنأديرتاعا كدكلو نب ا ل رتالو

 011 كك ما تافاع_ عاى عمتدرأو كن الز ل ثكموأ سه ذأ «تررمض الت لقولو

 دعتو أ زماف آى رام زولك تكيو [ىهذأ هلي 1 از وتالاذهلف ثكم اس را

 ل اومن اروكالو يراك لع الوقتاكو بهذألوقةناك ماه ىردأاملو-ة:كنأىرئالأ

 ايار دس لكو لاق هن اك «سن لوأاشاتك ىف ءانية اهل تح لكو لوقتو دما رح

 | ال_ةادناك نإلاقهن اك اب:حب راخوأ اهيفل ادا اوه لك كاذكو هانلو-وأءانلع

 ءانلهج )عقال مسشدفو ثادو ا واولال-داءاشنإو احراموأ

 ةفصنوكم هنأ ىلع نيسوجو ىلعوأ ل_دّيو ثكممأ بهذأ ىف ٌتاْداك هن لوأ ءانسممو

 ناك امانئاكحدمّس رمد دورا نكس ل تاقاك الاحنوك. نأ ىلعو ى_هال

 ةفصلا عضوم فو الاح بصتني ام عضوم ىف اربخ ناك اةيح نزح ءأ تدع

 ىرذعلادب زن.ةدانزل املا فدشنأو *

 ٠ ارصقأف ىهانتوأق مأفلاطأ * هدنءت هانت ىلع هنن ااماذا . ْ

 نيلاحلاىدحا ىلعهْن سض الأ ث كموأ بهذهنب رض ال كاوقدح ىلع برم الادح الو لوخددهاشلا

 اليطمهاطخت أ الو ملل ىف ىهتنا ثيح سجن ىأ ارصقأف ىهانتوأ ل مأف لاطأ ىنةمكلذكواثك اموأ اهاذ
 ليوطلانمزلاوهو "ملا نمىلم ا وا هرصقىلا ف راضرصقأو :د#لا لوط اراصلاطأ ىندم .وارصصةموأ ناك .

 * بايلافدشتأو

 تلقأوأ تراك انما فوتح 4 فرط موودعب ىلا! ت سلف

 مظعا هتلقوأ د قفأ نمةرثك هدقفدع» ىلا. اللوقب هلدقئذللا فل أوقلاكهفلوقلاو تاقأوأ هلوقفدهاشلا|

 نيظذللافالتخ كلذ غسوادبك ؤارانملا ىلا فوتحا فاضأو.دنعءزرلكرغصوهتب زر
 000 2 ل ل ا ا

 اذه #2 717111

2) 
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 دنءانالفّندجو لهذالوقكلذو 4 ماهغتسالا فا اا هيلع ل دّتىتلا راوابااذ هب |

 للفيس واولاءذهو ماهفنسالا فل تلح دأف نالفد:عنوككن وهو لوقيفنالف'

 نحال فل لال لل اذ_هاعاف اهلع كا "الار_تدّتو ماهفتسالافلأ

 ىرجمَل الاهذهاو رخال نأ اودارأامغاف واولا ىلع ل خدتال له نأ 5 فل الا ىلع قاولا ||

 كلذلثمو انت وان لصتبلالوتتو لك لكل شسل اول ايا مذا ||

 مّيغوأربرقتلاَت درأ اذاانئدحتالوأانننالوأةوقو انبحاصتناتوأ انغاتنامأ || .
 تاقاذاو ماهفتسالال فت_ّتنأالا مالكلانس< /فورمحلاهذهنمافرسًّندعأ||

 لاوح الا 5 ه رضغ قش لا لوك تار ان ك١ انتل اان اصوأ اناا

 َتسلأى عمد رتنازوالو اهلك لاوح"الاءذهىفَّتسالوقتتأل و الاف تدرأاناو ||

 لاوح“الاهذ_هضعب ىفهإ_هت نأ تدرأاذا اوأ عم تل زكنو اناعاو[ اساس 1

 وراه تاما رسبت نأامتلقوأ ارسعَّسسلوأ ارمْشسَتساتلقف تزيخآ اذاكنأ ىلا

 امهنمادحاو تسلك نأ اودارأ اذاو اَرْس َتسارلدالو ورم تنأامّلبآل ىنعم ىلعألائبعم) ||

 ولو اروُفكو ا امين معطل الوٌلحو زعلافاك ارش وأ اولاقوأ ارشنالو ارعّشسل اولاق

 نافل دا ماهدج ل نسا اذهل ىف ىنعملابلقنا اروفك عطنال وأ تلق 0

 هناك رشد تنأاممأ ورمي تنأ مآ لوق كاذو مآءاهفتسالا ايي ظنءذ هوانا لو'ال

 مهفّسساف لو الا همالك ىضمامدعب رادار هوا هنأكاذو ريشا ظ

 َنمآفَأ لاف لج وزعت بانك ىف مك ماهفتسالافلااهلعتلسد ىلا واولاده

 يان مهابنأع رقلا لعن مأ وأ أ نومانم هوانا انسأ مينا اننا ىرقلالهأ
 هم وءومو 5ع

 َنووُعبَلاَدتَألحوُرعلاَو هاك اعت لوقف هافلاةلزنع واولاهذهف َتوُمعْل مهو

 اديعاو تناك ماندو نر ةالانوَ 3

 نممأ لوقت 0 فل'الا ىلع خدت م وماهةةسالا فو 1 م ماناسَبِبا اذه ِ

 امو نمو ىأ تسيلو فل الاةلزغ منال كاذو لوقنأمأ لوقتالو لوقتلهمأ لوقت | 0

 ذا انههماهفتسالافلأ اوكرتمهنأالإ َكاَدواَدهةلزؤمءامسأىهامنافلأالاةلزنمع ىَتموْأ] ٠

 نعاونغتسساكاذك لإن وكمال هنأ اولءاذفةلث لا ىفالإ عقب المالك !نموصتلا اذه ناك
 مسللل ةهسشسسه سس سس بسسس يس سسايسسسسساي سس انسبيببلاا ميلي اسم ملم

 لوقنو هلوق)
 (حلاانيساص تسلأ

 راص ىفاريلا لاق
 فلألوخدا اربرة:لو الا
 ناثلا كقطعو ماهنتسالا
 ةلج ىلع: لج فطع هءلع

 لفل هلل تق تلخداو

 زك !تراصف ماهفتنالا

 درو ىلوالا ةلهباك هيناثلا
 ىنعم فو هريصل كمق لماعلا

 لها ىلع ترق اك لب
 ,رسقتلا تن رثو ةيناثدْلا

 را لالا
 تديشنولو الار

 ها ىلافلا



 ىفالإ عفتال ل كتناك ذافلالا اوكرتممكلو دقهزاعنوكناغا ل هكلذكو فلأالا

 ةلزامانهه هىمت م 1نإلاف فل الا ة فزت ى هو نييلعل_خدتمألااغ تلق ماهفتسالا

 00 دقيهت لمح مالا ادنأ» ىحنالفا الاو ْئشلاىلائشلا ني لوك لحال

 زر كاك ذا مآىلا اوحاتحاو اهنع لايعت سالا قاونغتسا

 لف اهركحرو مسه ال ؛ئث ىلا ئث

 يد ب راعوركدلا
 يقينا

0( 

 ىناثلا ءزحلا هسابو هنوبفس باتك نم لؤأالا ءْزلا ت)

 ( فرص ال امو فرص ام باب اذه هلوأو



 ١ «وبيسباتك نملو الاءزتلاتسرهف |
 م

 ا ةيبرعلا نم ملكلا ام لع باءاذه 3
 ا ا ل ا حدو نا يل 0 ةيب رعلا نم ملكلا رخاوأ ىراحم » » 1

 وير 2 ا ل ا د هملا دمسملاو دنسملا » »

 10 ل ا قاعلل ظفالا » »

 ىلا ضارع' الا نم ظفللا ف نوكي ام » ه

 0 ل ا ةلاحالاو مالكلا نم ةماقتسالا » »

 را ك0 6 ل ل ل ل هال ل رعشلا لمح ام»

 1 هيلا دعت ,م ىذلا لوعفملاو لوعفم نا لعق دع 0 ىذلا لعافلا 200

 نيلعافلا ءاعنأ نم لمد امو رخآ لوعفم ىلإ هلءن ىدعتالو لعافلعذ

 رداصملا نم لمتد امو لوعفم ىلا ىدعتي ىدلا لعفلا لع نلوعفملاو

 ةَوَفلا ف نوكت نأ غلبت مل ىلا تافصلا نم ىرخ امو لمملا كلذ

 ىلا ىد.عتملا لعفاا ىرحم ىرت ىتلا نياوعفملاو نيلعافلا ءامس اك

 امو ِهتَوق وقي لو لعفي سلو لعفلا ىرم ىرجأ امو اهارجم لوعفم
 كل تركذ ىتللا نيلعافلا ءامسأب تسل ىتلا هاممالا نم ىرح
 اهثادحأل نوكيو ءامسالا ثادحأ ظفل نم ىه ىلا تافصلا الو

 ةو-قلا ىف نوكت نأ غلبت م ىلا ىهو ضع 0 امو ىذم اق 1ع اة

 ىلا ىدعتملا لعفلاب ديرت ام اهب ديرت ىتلا نيلوعفملاو نلعافلا ءامس اك

 الو كل تركذ ىتلا نيلعاملا ءاهسأ ةّوق اهل تسدلو اهارحم لوعفم

 . , لعقب سلوءارعم ىرج ام لعفلا وق ىو ال هنأ اك تافصلا هذه
 ١6 هسلا ٌدعتب ل ىذلا لوعفملاو لوعفم ىلا هلعف هدعتب مل ىذلا لعافلا » »

 ا يا خا لوعفم ىلا هلعف ىّدعت الو لعأف لعف
 1 ل ل لوعفم ىلا هلعف هادعتب ىذلا لعافلا » ه»
 ١1 لوعفملا ىلع ترصصتقاتئشنأف نلوعغم ىلا هلعف هادعتب ىذلا لعافلا » »

 1 لّو'الا ىلاىدءت اك ىناثلا ىلا ىدعت تْدِش ناو لوألا

 مر. دحأ ىكعرصتقتنأ كلسدلو نيلوعفم ىلا هلعف ءادعتب ىلا لعاشلا 0

 . ا ل ل ل 1 رخآالا نود نيلوعفملا
 ١و رصتقت نأ كا زو الو نلوعفم ةئالث ىلا هلعف هادعتب ىذلا لعافلا »

 لعافلاك انهه لوعفملا نال ةثالثلا نود دحاو مونم لودقم ىلع

 0 قال 0 1
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 ا .. 55... .كوعقم ىلا هلعف ءاّدعت ىذلا لوعفملا باباذه
 ؟. ىلع رصتقت نأ كل سبلو نيلوعفم ىلا هلءف هاّدعَتد ىذلا لوعشملا » »

 ١ رخ الا نود امهنم دحاو

 6 لوعفع سلو لعفلا همق عقو لاح وهو تبدقنمف لعفلا همف لمد ام را

 نأال بوثلا اديز توسك َكلوق قو بوثلا توسك ٌكإوق ىف بوثلاك

 ىرت الآ لوألك لوعفم هنكلو لسعفلا اهبف عقو لاح سبل بولا
 توسك تاق اذا الّوأ ءان_هك امنا“ هانعم نوكيو ةفرعم نوك هلأ

 . .بوثلا ىنببك تاق اذا لعافلا ةلزنع ناك اذا هانعكعو بولا
 ع١ لعافلا مساو لوعفملا مسا ىلا لعاشلا مسا ىذعتب ىذلا لعفلا » د

 - لقأالا عمرك ذب لو هتدح ىلع ركذ مث نك دحاو ءئشل هيف لوعفم لاو
 ' ىلعراصتقالا تننط ىف ز< مل اك لعافلا ىلع راصتقالا همف ز وحب الو

 . ىف كلاك انهه رخ الا ىلا جاستحالا ىف كلاح نال لو الا لوعفملا

 . .هللا ءاش نا كل نيمنسو همت هملا جاشحالا

 - 0ك 1 هايم هع 1 ]4 م قدام داع ةركشةركشلا نع هيفربخحت » »د

 عم اا كا 10 لأ ةقلب عتاوملا ضعب دف سيل عرج ىرجأ ام 2

 ٍآ 00 82 كا ك6 ه1 ماعم م , ام فرخلا كلدو هلصأ

 انااا 0 0 ل . هلبق ىذلا مسالا ىلع ال عضوملا ىلع هنر م ام ر» م« |

 ا ل 211 سبل ىف رامذالا «» »

 ةصهاذ هللا ةمأ هنإو
 ه هوه و هه ه وهمه هه. « ©. هوه هم هه. ٠ه « هوه © ©«

 ا 2 مو لعفلا ىرجم رحب مو لعفلا لع لمس ام م« ر»

 ماب ىذلا لثم هلعافب لغفب امهثم دحاو لك نيذللا نيلوعفملاو نلعاغلا »

 9 . , كلذ وك ناك امو هب لعب

 ل هسف نوكي امورخأ وأ مد لمفلا ىلع اينبم م مالا هسق نوك ام »ف

 اة ا ا ها 1 مسالا ىلع اينيم لعفلا

 0 ....... ... ىرلا اذهافرط نوكبامم ىرجحخام » ه»
 41 ..لعفلا ليم انتئاف نوكي امم لعفلا لامعإ هم راتخام » ه»

 0 ىرخأ ةره لم<و ةربجع لعفلا هيلع ىب مسا ىلع مسالا هيف لمحت » »

 000000 كا اع ال ال وم ى .. , .لبعفلا ىلع ىتبم منا ىلع
 6 ” دريل ببعلا ىلع ىإ بواب لق سيلو بصنلا هيقاراتنع ام «» »

 ْ ,كلالاف بصتني ام » »
 06 ه هو © ه ه6 ه ها هوه ه هه ه4 ه0 « 6 هه ه » سه ©



 هه 5 لعفلا ىرجم نيلوعفملاو نيلعافلا ءامسأ نم ماهفتسالا ىف ىرح ام بااذه ١
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 راصتخالاو مالكا ةعسا اذيح ردصملا هيف نوكي ام

 ةماعلا م , ,لعفلا ىرم هريغ ىف ىرح

 ا ١ , . ىتاتو لعتست ىتاا لاعفأالا

 6ع 2 فطاخلا هيئنل هقدشت ل 3 6 هق مسالا توك ماهفتسالا نم

 0 ل 50 د دعنا موف

 ْ 0 ا 1 ا ا . , ىهتأاقا ل!

 ااايع .. ىنهللاو مأالا فورحو ماهفتسالا فورح ىركم تب رحأ فورح
 أ 70 ١ رخآ امما مسالا كلذ تاكم لدتا خ ىءالا ف لمتسا ل تلا

 1 ل ا ا ا لؤ الا فلع اك هيف لميف
 انو فرج اك مسالا ىلع ىرحو لؤاالا نم رخ الا هيف لدبي لعفلا نم

 .لوعفم هنأال لعفلاب بصي و مسالا ىلع ثوعجسأ
 | م6 ىف لوعفملا ف عراضملا لعفلا ىرعت ىرج ىذلا لعافلا مسا نم
 ٍإ ةركسن انوذم تاك لعفي ىفتدرأأم ىنعملا نم همف تدرأ اذاف عملا
 : 3 ْق ال اغفالا ْق نياوعفم ىلإ ه]ءف ىددعت ىذلا ل عافلا ىرح ىرح

 |وم .  .. . , , , هيف لمت امو ىتعملا ف لعق ىذلا ةلزنع هيف لعافلا راص
 ل هانعمو هلع ىف عراضملا لعفاا ىرعت ىرح رداصملا نم

 || و4 لعافلا ل-ع لمت نآوق: لو همن تلع امف لعاشلاب ةهيشملا ةفصلا

 00 ..عراجلا للا ب قتلا
 000 زاصرلو مالكلا ىف مهءابنال ىنعملا ىف ال ظفالا ىف لعفلا لامتسا
 ا 2 ا ....... , راصتخالاو
 ا ىنعملا ىلع اظقلا ميمعتو افورطظ ءامسأالا عوقو

 أ ١007 هب لعفلا تلغش اذا بصتنب اك عفتريف الوعفم رداصملا نم نوكم ام

 لعن "ىأ نيت نأ ىلع كلذ ءىح اماو ه للا د و

 0 0 ا د ادبك أتوأ تلعف
 || ٠ع. هريسغ الو لوعفملا لا ىدعتب ىذلا لعفلا نم هلبق ام هيف لمت الام
 ا همق لهن ال ادتسم الإ نوكي الف ضعد ىف هضعي لع دق مالك هن" ال

 ١ كلذ نم هعنمت ماهفتسالا فلأ نال هلدق ءوش
 أأ )ع+ ثداحلا لعفلا ةلذمأ نم ذخْمَت مل ءامسأب همف لعفلا مع لعفلا نم

 ال :... .ىنغلاو عاالا مالكلا نم اهعضومو
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 اا ل . . . ,دور فرصتم باءاذه
 +١ لعفلا ةلثمأ نم تسل ةفاضم ءامسأب هف لسعفلا ىعس لعفلا نم » رد

 [| 2 ديوروحت لعفلل تناك ىتلا ةدرفملا ءامستالا ةلزنع اهنكلو ثداحلا
 اذا ىبنلاو سحالا مالكسلا نم ّنهعضومو دسحاو ّندارحتو لهبحو
 هبشأ امو ددورو ىبه توتسا امتاو ىسهئملاو رومألا بطاخلل تناك

 رازو هقادع وك نيعما انك اذا فاَسْلاو درغلا ىوتسا م ديدد

 نا ا ءاوس ةيبرعلا ىف امهارجت
 نىر اذا ١ هراهظإ لمتسلا لعفاا رامذإ لع ىنهتلاو ىعاالا نم ىرس ام » د

 0 لعفللاب كظفل نع نغتسم لحرلا نأ تاع
 آد ضاالا ريغ نم هراهظإ لمتسملا لعفلا هن رمش اما و

 | 00 0 فرح دعل هراهظإ لمتسملا لعفلا همف رهكل أمر د

 ا هنع ءانغتسا هراهظإ ٌكورنألا لعفلا رامذإ ىلع بصتش ام »
 لا 0 ريدمتلاو ىعالا ىلع هنم ىربام » »د
 أ 5. توكيو ةننلا ىف رمذملا لعافلا 0 بايلا اذه ىفافوطعم نوك ام » رى

 نوكيو ةنلا ىف رمكملا عوفرملا ةغص نوكب امو لوعفملا ىلع اقوطعم

 0 ا كل ل ا. .الوعفملا ىلع

 ا 222... ءلثملا ةلزمع راص ىد مهمالك ىف هن راكم لعفلا هئم فذح 2

 ١13 .ىسهنلاو سم'الا ريغ ىف هراهظإ ٌكورثملا لعفلا رامدإ ىلع تصخشت اها

 | .٠6 لوعفمو هعم لوعفم هنال مسالا هيق بصتنيو لعفلا همق رهظي ام نإ

 : 0 00 هسقنو 1 كلوق ىف هسفن تبصقنا مكه

 || 5 3 0 م مالا فاعل اهنأ الإ لو“ الا تاب .لا ىف اهانوك هسفواولا ىعم 20

 00 لآ لكترع امنر الإ ةقعب ام نوكب الام لغ
 ١ 1660 0 ,هلْوأ ىلع هرخآ لج اذا مالكلا ججبقل لعفلا همق نورمدد 0 («2 2

 ]| 183 .. . . ,ةراهظإ لمتسملا ريغ لعفلا رامضإ ىلع ر داما نم بصيام رين

 اهم ما ل ل مم ىئذ ىلا رداضصملا ىر# ب ءامسالا ن ند قىرحام 0

 ا 1066 0 ثتافصلا نم اهب وعدملا رداصملا ىرخم ىرحأ أاما»

 ' ا 00 م ٌوعدملا ةدرفملا رداصملا ىرحت ةفاضحلا رداصملا نم ىرح ام » »

 ١ ءاعدلا ريغ ىف رداصملا نم هراهظإ ٌكورنملا لعفلا رامدإ ىلع تبصانيام 0( ,(

 0 أ 15 اهنكلو هراهظإ كلورتملا لعفلا راما بصب رداصملا نم ا 00 (

 : رك ام فرص : مالكلا ّق فرصت:تال اخو اعضوم تعضصو رداصم

 1 فلالا اهلخدرو عفرلاو رجلا عضوم ىف عفت اهنأ اهفرصصتو رداصملا نم

2232 



 اا اب ٌكورتملا لعفلا رع ىلع امصتخم ىئثم رداصملا نم ءىح م 0

 |[ هشأ امو اهدعد أم اهملع امدمم تآدتمم رداصدملا نوكت نأ همف رام تاناذه

 تافصلاو ءامس الا نم رداصملا

 ١11 .ءام-الاو رداصملا نم ماللاو فلالا هيفام ىرعكت ىرحت ةركتلانم رب

 ١10 امريسغ ىلع هبف مالكلا اوعضوف 76-3 نوبوحتلا ههركتسا

 1 ا ا .............برعلا تعّضو

 ١1/8 ىلع هف ُ 1 ماللاو فلأالا همق ناك ردصملا همف بصتش اه رر

 الدب ماهفةسالاو رابخالا ى ريصت 0 هراهظإ كورلا لعفلا راممذإ

 سع الا ىف رذ>ا نم الدب رذلا ناك اك لعفلاب ظفللا نم

 ااا لسعفلا باتا هلاعنالا نم تذخأ ىلا ءاهسألا ٠ نم بصقتب م

 ل مهقست ل وأ تدهفتسا
 اا7بء ىتلا هامسالا ىرعت لعفلا نم دخون 1 ىتاا ءامس الا نم ىرح ام و

 |1711 2 ل ..: .هنم امتْشا امو كيدعتو كيبل عم ر ذا

 ١و٠ ., .هراهطإ ٌكورتملا لعفلا رامإ ىلع هن<يشملا ردصم ا همق بص م

 ا ا 1 . عفرلا هيف رانك «
 00 اذا كلدو احالع توك فلا ردا ترك ذ اذا عفرلا هسفق رات ام رر

 ْ . . لّوالا ود رخ الا ناك

 ١815 .ه.ثقم ثوم ثة ثم ق هما 6م عة ةثمفم 0

 ا 0 عفرلا الإ هيف نوكب ال د
 لل مدا م ا 0 . . .عفرلا الإ همف نوك ال «

 ا 8غ 1 هنال بصتقنأف صالا ا رذعدهت "ال كاملا نم تبدلنام 00

 بصغنا |« بصتناق هنمالوهإ فقام ةفصن سدلو نأك ملفا الو

 ا . . . . , , . , امعرد نوريشع كلوق ىف مهردلا

 |. سعال هيف عقوم هنالسصتناف عال اهبفعقو لاحدنالرداصملانم بصتنام د

 اراإلا 0 ا ماللاو فلالا ىف هنم ءاحام
 امام ل ا ل . ةفرعم افاضمهنم 0

 امال , همابىذلا بايلا فاضلاك اردصم ءامسالا نم لعام زر
 ١مل كارعلا وحن ماللاو فلالااهبف ىتلا رداصملاك اردصم ءامءالا نم لعام در

 1 0 مساوهو سالا همق عقب لاح هنال بصقشأم «

 (هنوبس)

2 



 ا ل م هلبقالأ ادمكو ردادلا نمسهةننام باراذه

 10 0 امصنهسفْملا دمك ون ه.فردصأ!ثوكبام ,»)

 ا روك دحلا همفراص احدن ال رداصملا نمبدةنام 0

 00 1 تاغللا عسجب ىف هح ولا همف نوكرو عفرلا همفرات ام 2

 ١10 سعالاةبف عقم لاح هنالرداص مالو ةغصن تسدل ىتلاءامم الا نمت صتنام رز

 00 2 هيقلوءفمدت ال يصرف 7

 1 كلو لمت ظلت تنك ناو رعسلاهمق عقب لاح هئالم هالآ هم 1 ا

 هنأ قدنال لعفلا همف عقوالاح ناك وا تضاا كك ةطنيف رع اهل عشقي لاح

 0 0 ءاوس نيعضوملا ف حأ همف عقو لاح

 ا ل ا : ةفص نوكي نأ هصقل بصنلاو عفرلا هفراشت 2,

 هدا ا ال لالا تالا قءابمسالاباصتتاك تاغصلا نمي صام د:
 | 0١ ا امدوييشماللاو فل الادبق مقولاسدئالققصلاهيفّصتنام نا و

 [مكفلوعفملاالو ل ءافلاب سلو ىىلادافكالوةو ردا_همانءاممالا نم

 7 ةفصلا اوهش كاذكردصعسيلو هثد. ىلءهدوع كلوقباذه اوهش ٠
 اكو ةفرعم ىهوالاح تناكث حا جبان فرداصملا تذشاك اذه ثفردصملا

 مهمالكفْئُشلانهبسشنامو ردصملا عضومت عضو ىتلاءاممالا ت5

 ءاشنااًضرأهاركسو ىضماعف نيددقو ريك هلاوحأ عسجف هل-همسدلو

 ا ل ا ا ا ىلاعت هللا

 مم ررالابف عفتلاوحأ مالت اغلا ءاسالا يس اع

 0 ءامشالا ارق عسقت فو رظ 2 ال لاذو تقولاو نك امالا نم تصختنأم 2

 .نأاك اهلمقاما يف لعواهبفثوكمو اهيفع وقوم هنال نا ف درك و

 اذانورمسع مهردلا فل ءاكوهلءقامهنفللعادعل>رلا تنأتاقاذاملعلا

 ل , . . اهايفامواهدعب اماهف لعاٌكلذكو امهرد نورشعت اق

 : 1 0 مان ةصتخملا نك امالا نمه.شام رت رى

 ل ال لا 0 1 ... .نت اه الالع

 ا ا ل ا ل ل ل ا حا در زر

 65 لدار كرما لعلي رعشلاو توعنملا لعتعنلاىرحم زر ا

 ٍ د 0 2 . كلذهيشأامو هنم

 عا ناد 22031 ع ارسفراجلا ف ردا ىف نيمسالانيم كرششأ ام ر»

 0 ها ا دو ل... توعنملا لعانرسف

 4 8© 6 © ه6 ه6 6 ةه را ىفهنملددملا كرمْس لدمملاو هم لدنملا نملديملا 2 2,

 اع مطل ف تنم |

 نعيد طخ 1 يحاول
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 60 را اهيلع ةفرعلاتنئىرحم بااذه [| .
 6+ نم ةفرعملاعطقو ةفرعملان م ةسفرعملاو ةركنلا نم ةفرعملا لدن » » أ ٠
 5 را د هاما م كرا واو ةادميم هقرعلا ||| ف
 221 هسس نمئشل وأهب ستلاام ةفصو هينس نم تاك امةفصهلعىرختام 7 7 ٠ ّح

 اا ااا ارو رد هلشصإل نا سا
 ؟2رل هسس نم ميشا ناك اذالؤالا مسالا ىلع لملاريسغتافدالا نم ىرحام »» 7 أ 4 ع

 لب 0 ل , . . ةماعلالوقوهومالكلا+ و همفعفرلا » د ||
 ععو ةفصنوكت :الىثلا همسالا ىريعة ف هنوكت ىااءاعسالا ا ا

 0 لعافلاب همن ةفصالو لءاشب سلوادرفمهة_فءامعالا :متوكت امر» ر»

 .ههامشأو نسا ا 1

 عم تك ىتااتافصلا نماهب._.ثأامولاعفالا نم ىتلاءامالانمىرحام رم د

 هدع:ت رهط أ اذالعفلاىرجم كاذدشأامو ميركلاونسطاوحن ل معد ٠

 .٠ - 4 8 78©ه 9 م ه :يكداو هه 5*6 ه9 © ٠ © «٠

 0 1 ا نا .اهترعضواءاعسالا | ْ

 ع1 ءاوحاهمق ىوةسيدقو نسحأ عضاوملا ضءدىف همة مسالا ىلعةفصلاءارجا از 1

 ا . ..... . .. هيصتتقارش لع نأو مسالا ىلعةمصلا 0200
 51417 . ةفص نوكم نأ ىلا هل لد .ال هنال مسالا همف بصايام 7

 1 ل 0 هنعلوسا ولو سا ااهيفراص لاح هنالرصتننام ١

 4م. تاولؤالا لعىردف ةفص هئلعج تس ناو حدملاو ميظعتلا ف بصتنيام ع ا

 20 هدا اخذ او عر د مرادي دماق هتعطق تتش 0 3

 ؟66 ل هبشاانو مظعتلاىرعمتشلانمىرجعام م د ْ 0
 عمد ءامسالا وةمهأاءامعالان مولمق ةوهام ىلع ىمملا فو رعلل رح هنال بصقخنأم ا

 كمتو كانو كلتوٌكناذو ْكاذو ءالؤهو نان اهوهذهو نا هو اذه ةمهملا 1

 تبصتشامو ءاسمسالا هذه يشأ امو نعو مهو امهو ىهؤوهو ٌكئلوأو 1

 ا . ةمهملاريغءاسالا ىلع ىثملا فورعالريشسمنالا
 ؟هرا ةركسلاةفرعملاهيفتلغام م »
 كر , .ةفرعملا قو ةشبا» عفرلا هيفزوام د د

 +. فورعللاحدب ”الربلا همف تصتن وأ | ددنم لعمل الرد هيف عفتربام 9

 ا ل ل .... 2... طم للم ا
 +1 هترخأو أ هتمدقما د ديالا ىلع عفترب فورعرب دنالربكتاهسف بتنام »

 عم ه.ىلوأاممدحاو سا ةمالاقاعئاش صاشتا مسالاهيفنوك,ةفرعملانه » .»
 و:أدسالل كلوقوحنوري_غمساهلرخآنوددحاوهءمهوتءالورعت الازم



 وأو نالًادسئذلإو مسهسو نيصا اونأو ةلاعد ىلعثالو ةسماسأو ثرامملا

 لاقي وماثقو لدنعمأو لأبحو راعحو رحاضخو صاعمأ عسذالو ةدعج
 ه6 6 مام 6ث مم قا ماءمث حير, نبا بارغلامهلوق كا نمو مق ناععمضلل

 2717 ىفناكو أ هتمأ نمناك نم لكل نوكب مسا هيل ءابلاغ ءيشلاهمفنوكيام باباذه

 ايآ ةعماجلا هنركنتوكتو ماللاو فاالا اهلخدي ىتلاءاممالا نم هتفص

 0 0 ا ا ل( اعلا نفعا سوك 3

 211 قهتلزنع وهلبقام ىلع ياذا ةفرعملا ف ىذلا ةلزتسع بف مسالا نوكي ام ١»
 1 ا 00 ا اطل اعلا

 قل 0 ا ل هل 0 م هل ةركنالا همف مسالا وكنالام 7 د

 00 .افصونوكنالو كو ا كا ا

 3 ا ل , ةغصنوكي نا عبقهنالبصتنبام «»

 ا وهوهالو هإ قاف مسا نم سل هن الي صتشام 1 زر

 ا ا وهوهالو لوالا مسا نم سل هنأ ىلع بصتنب ئث اذ_هو
 نارا 20 هلمقام ىلع ىنس : وهدعب ا فصو نأ ميمق هنال بصتني ام باياذه

 10و ةينثتلالدقالاح عفرلا عنمتىتلاب هتننث”تسلواديك ون رقتسلاهسفىئشبام » د

 هل ا م . . . , بن أل بقهيلعناك اميصنلاالو
 ل ار 0 9 ءادّنالا ري در

 30 ىذلاو عضوموهدعبان[ر ةتسم هنال هد مد سد وادتمملا مسالا عقوم عقدام نأ

 دحاو لك نكلوولبقناك نيح همف لع ىذلاوه هعفر ىتجهدءزامف لع

 اراش حب توكل هيلع عشت ااعجانلف«بحاص نعي ىغتال امهنم
 ةللادنع ادهكلوةك ءانغتسالا ىف

 م ءادتالا لع نامهضرمضتءادتبالا نم م رد

 0 '. . . . ارهظم هدعىملانوكوارهضمنق أدةيملاتوكي

 50 لعفلا نم ىهوددعدامف ل عقلا لمك اهدعبامف لمت ىتلا سلا فورحلا

 [ك لاعفألا فرصصت فرصت الو لعفلا هلزتم ىتلاءامسالا نم نب ريشع ةلزنع
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 تناكو لعفلا نمت خأ ىلا »اسوم الا فرمصت فرصتال نب رشعنأ

 قاهب تهمشو لاغق'الا نمت ذخأ ىتلا ءامسالا ةلزئع لاقي نكلو هتلزتسع
 نآدرتلو هلا ةفاضمىعالواهتعننمس لهن" الاههردتدصنف عضوملااذه
 . تاهمفددعلا هيزيب داو هنكلو هاءنورشعلا لجحأم ىلع ب_هردلا لمحت

 ةفصنم سلا ديزن الادب زبزاضاذه تلقاذادب زف براضا!لل هك هيف
 اهتلزتم فورخلا هكا ذكو ب راضا | هماعل نام ىعالو ثالو تراضلا



 هفدصك

 "00 نأاكو ا ىو لاعف الا نم
 «رلنم نوكرام كرامذال4_هللا فرح ”الاوذ_هىتوكساا هلع نستام تاناذه

 2 رهظملا سفن رهذملا اذه دلو هترهظأولاعطومواهل ارقدسم

 5١< ىلعالوة#نوكو اهباوىذلا مسالا هيفهكراشنفنإ ىلع الوخحنوكرام ر

 م ل ا ءادتنالا

 ل و يل ا ةسّللا فورااهمف ىوتستام
 ملا ىلعايشموليقامراصاذا هناصتنا ةسيللا فرحألادعبرب_كنا ه ف ىصتن»

 مسالا هعنمو هبف لعدق] .فامنأو لاح هنآ ىف دحاو ىنعملا نال ءادت,الا

 ا ا نإ ىبءالومم نوكب نأ هل بق ىذللا

 ؟ ا ل ماهفتسالا فمكىرجحىرخام .
 هور 1 ماهفتسالاو ريخلا فة نومهم تناك اذامكك فبصن تصضطام

 0 ل ل ريداقملا دعب مسالا باصتنابصتشام
 مم ا ا ل ارمضمالا فورعملا ف لمعدالام

 ىلا ا ل ا ا ا ءادنلا
 0 درفم اريغهعقومىف عتيالواعفرالاهفدرقملافصولات ركل

 0 لو الإ افضونوكم ال هنا مت-كلاوأ مظعتلاو حددملا ىلع بصاش ام:

 هيلعاقطعالو

 ماع عوفر ما فرآا لبق همق معذب ذنب دحاو مس. ةلزخبهمف ةفصلاو مسالا توكيام

 مفدي و عوفرملا لبق مضني ىذا ارورحملا فراللا لسقهيفريسكش وفرح

 ا ا سلا ه1 فرحلاكلذت ودنملال بق همف

 0 ل رحخملاةلزثع لوألا ثوكم وةفاضالا لاح ق مسالا هيفر رك

 ا 1 ك1 0 ل ل د7 قد د ما اذ كاد كسفنىلاىذانملاهفاضا

 مارا امتاوىدانممغهتًألءاملاهمفتدثنوٌكملاافاضم نوكب وهلا فمضتام

 مط ا , ءادئلارغفرورملاةلزتع وق
 م . . . , ةفاضالا فرك ىدانملا ىل افاضم همفءا دذلا نوكلام
 ست وعد ةرععو هواه ةلوعدمهنالةروكمهمفءاللانوكس 0

 ضل ا ا ل ا هيدنلا
 معم نكن أوءابىيهف ار ا نااهلقامل ةعبان هسيقةيدتلا ف لأ نوكت

 تن ورك ذملاو تومان أوقرقيلة عيان اهواعحاعاو واو ىنهفاموهذم



 بودذملا قلت ىلا فلالا هلت الام تاباذه

 او 0 1 0 بد نأز وج الام

ومهضمنيسالارخ و لوطةد> اومسا ةلزنع همفثناقسالانوكي
 : لوال اىلا م

 ا ا ا ل ل .واولاب
 0 ٌوعدملااهم هش ىلا ورشا

 مع+ صنخخا هنكلوهريغ هجم ىدانع سدأو هلافصوءاد._ :لا فرح ىلع ىرحام

 لريخو أ كمموأ ل سال هنتمأ نيب نم ص2 ىدانملا نأاك

 معرب عسضوم ىلع هظفلءىصفءادخلا هءلع ىردام ىلعىرد صا صتخالا نم

 ءادنا فاهارجم همفءاسمءالا ىرتالو بصضتءادنلا عض ومن الامصتءادتلا

 ءاددلا هيلع لج ام ىلءاهورج أ مهتكساوءادد_:لا فورح ىلءاهور ع لمهنأل

 0 ا ا ا محولا

 6 0 ءاهلاهمفءامسالارخاوأام
 مم )مالكلا ف فرصتي مسا ةلزغىءاهلا هذم فذ كامدعب مسالاه_.ةثوكت

 طقءاههمف نكت 3
 «٠ هه و ه « ه

 ممم اف در ل انملا هنا ملام ةلزتسمع مسالا تلعجوءاهلاهنمتفذ اذا

 ريغش مءاهلا هيف سدلمصمأ ةلزتع هلع ناو ءاها ا ىلل ىذلا فردا ناكم

 فذحت نأ لمق اههلع ناك ىتلا هلاح نع
 هاه 6م © هاو © ؟ه

 مموب . . . دئازدحاو فرح ةلزنعةدحاوةدانزامْم الن اورحهرخآن مفذهتام
 م امو عقو دئازةلزغ_ءهللمقامو مسالا سفننمىذلا فرااهسفثوكت 2(

 0 ا ا ا ا ياعم هلق

 كل ل فرحا سفن نموهام هلزغء همفدثاو لان وكت
 : , فرحها سفن نموهام ةلزئعاض ًاهمفدثا وزلانوك

 م٠4 ...٠ . افرح تعجرةدحاوةدايزةلزتعناتللا ناتدئازلاهنم تحرطاذاام
 مو. . . . تانكاس و تليالهن ال فود حنا هملب ىذا فرحل اهمق كر ع باءاذه
 م. ١ ىلاامهد> أ مضفننئاباناكنيئيشن ماهنم مسا لك ىتلاءاسمسالا ىف ميخرتلا
 ُكلوكلحو سب رمنع ةلزنعا دحاواسم-| العسف همحاص

 1-1 , . ادارطضاءا دالاريغ ىف هارعشلا ترام
 هه هه هه ه هو ه هوه هوه © هه هه © . , الب ىذلا

 , ةفاضالا مال فاضملا ىننملا

 . ةيفنملاءاهس الا نمني ونتلا هم تدشرام
 1 ىقدملافصو

 هه ه © هه © ©



 ةفيعت ظ ظ
 م ... ... . . . .انوضالاه ف فصولاتوكبال باباذه || |

 م ا كلتيلدناوثودلاض طقضال م ١
 م55 ىلافلع ىذلا فرأا ىلعال ىبملا عضوه ىلع ىرحام را

 مه ال لخدت نأ لبقا يلع تناكى لا !هلاح ن عدا وس الاال همفريغت الام 0

 مم ىفلهعت نأ الزوال العضوملا لعلى 4نأالاةفرعملاهسفزولال را د

 ا ا نا 2 ف .براث!اذزو<الاك ةفرعم

 م ىدتنألبفالعتا ىتااهلاسنعءريتملالهتعلاذاامأ م
 5855 00 0 ... ءانسالا و ا(

 سل ف ل ا الاءانشتسانوككام م رد

 ا ا همف لخدأ ام هذع قئامتالدد بودل ةركال د( ظ

 م6 مسالا ن كلو مسالا ف لعام ىلعالمسالاو مسالا ىف لماعلا عضومىلعل جام رد

 0 برصنموأ عوف سه مسا عضومىف همف لعامو 18 ش

 1 ا الدم دس توك اها حدا رو

 اسوس زاخلا لهأ ةغاوهو لوالاع ول نم سارع :الاثال ل دنا هع را 00

 ل نكلو ىنءم ىلءالا نوكمالام زر

 تدلل 000 ءام» الا نما هريغ ةلزنعامتلص عم نآو نأ همفنوكنام 0

 ٠  2) 2هلبقام همف لمعف هريغ هرف تلخدآ اه ج رم هنالامدتالا هم ىتثتسملا وكمال 41

 ' لمان الوقاذهوامهردنورمُمع هلت لق نيد مهردلا فنورمشعلا للعاك

 00 2 معو لمهام صوهدعنأموالا همق نوكيام ا

 ل ا م ا ل 5

 مالح ل ل ا رامخلاىفاثلا ىتاةسلاىفهيقنوكتام » رد
 2 0 0.6... ىاتسملاةيل# »

 م4 ل لل ل 3 : الادعب أ دّسم نوكمام م( - »

 ل 003 ل ريغ » د

 م 0 ريغدعبام ىلعالريغعضوم ىلع ىرجأ ام مغ«

 مديو 62 ا أاوامذكساهمف ىتاتسملا فذ 0

 ادخل اراهذإ امة تافءانثتسالا ىنعمامممفوانءاح اذافامهمشأامو سداونوكنال 2 00

 نأالا ٌك.سحىف ىههناا عم عقب الهنا اك ءانمتسالا ىنعمامويف“ عقو اذه ىلع

 1 لدم تود

 مايا 2 ل ل .نوفزو<تامونب رهذملا تامالعىردت 7



1 

 . يعوفر 5 رمضملاتامالع تاناذه ندعو بسس لأ
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 مو ملاذالعفل !فر_خامع قوم عقبال 0 ةمالعم_-هلامتسا (2

 تمول ا اا ا , . , ةعقوم عقد
 رول ل ا ع ل ا نيب ودملا نير هذملاةمالع
 تا ل 3 اكد رت ع :ملاذاانإ.ولا_عتسا

 6000 1 ل ما لا للم رق ٠ همنا د0 لعفلا ىر#مىرحامفراخكالا

 ايا ل ل ل ل . .مالكا!فزوكالو اإنمرع لا فزوكام

 ا را ا ا ا رور# ارامذ |ةمالع

 ا . . لعافلا لعفامهبلا ىدعتنيذللا نيلوعفملارامذا
 مريم ةمالعالو ماكس: ار شما ةمالع الو بطاخلاو ارمذملا ءالعهف زوال

 لاس ةاغاادنع ترم ارمكملا

 ا .ملكشلاو ورحل ملكشمل بوصتملاراهذ اةمالع
 يلا 2 لا اذاهلاح نعال تم مسالا <, و ارككهنوكرام

 م ل هلص أ ىلارامخالا 00
 28 رهطاا 1, مشانؤ فز ءابق ريشلار ع(ظأا لريخنأ نَح

 هيف لعاهفر 0

 نسا لا ل ,رخا فورح نم رامكالا<.يفزوةعالام

 مو متنأو امنأواه- ل ا ل

 . و هرب دل د ا 1 002. اعضصو

 ا ا 2 اسيالدلا +
 از 8 . . الصف نهتاوخأو نو انأو تنآو وههمقن 0 أم

 660 1... ةدمم 0 كلوالصفهنفاهتاوخأو وهنوكسال

 ايلا ل ل خل اول ا ميس . ىأ
 000 : 0 , سام لإ لعاب دم عار
 0 0 . . ةلدبالاا مسا لكمالامىلااناضمىأ
 ةةل 0. . 0 د يرتب سك انام

 اي ا ا ا را ةركذ نع اههقد د ميتتك اذا نم

 ا م هليقاعأ نس ندهبف نسالام

 0 .7 . 1 *©ه .٠ ©« , نع همع تدعو: تسااذا بلاغلا فورعملامسالا برعلاف ال:

 1 1 لا 00 اي فاس نأ تدرأاذا نم

 ضخ ا ل



 0( 0 ظ 3
 هوك

 ا مالا اعج تينءاذاو نيذللا ةلدك نيئثاتدنعاذا هريخو نمل ممارإ باءاذه

 مو 1 ل لا را ل ا نيذلا
 , .. ماهفتسالا ف نموام عمالاىذلاكنوكي سداوىذلا ةلرنعمدحو اذ مهئارجا م د 1
 مسا ةلزخسعام عمدابا مم ارجاو ماهفتسالا ف ةرسامن وك. وىذلا ةلزتعاذنوكيف 1

 10 و ل دداو
 ع. تركشأو رك ذام ىلع هيأرتنشت تأ تركن اذاماهفتسالا فةدايزلاهقطتأم ر د١

 0 ل ل رك ذامفالخ ىلع هبا رنوكب نأ
 0 ل ا و ال مر ل ا ل ة-عراشملا لاعفالا "و

 0 ا نآاهيفرمضتىتا فورا » د
 1 ل اهمزكفلاعفالاق لممبام م رد

 2 ا ءامس الل ةعراضملالاعق الامدهىف عفرلا لو ددجو «») 1

 كال ل ل ا ل تدل :

 0 8 000 طل 1 م 1 20-5 ىح «» :

 1 باهت" الب صتنااموماغلابهلاصناك لوالا,لصتااسمفعفرلا د د ظ
 ك1 6 هامه 8 26 22 . ننثانم هيف لمح |نوكدام 2

 فال 5 5 ف ف1 فك ا 8 ا ل كا ل ل ا او ءافلا ر» : ٠

 14 2 0 0 واولا 1 ٠
 ة ال 0 ا 6 هد ماو فلفو 0 كسا ل ار هذ 16 010 2 6 2-0 2« « | ْ
 را رحل اف تأ همق لعذلا لوالا نمر 1 -الإ عاطقناو تأ ىف لعفلا دام 0 ش
 00 ا .وأو مثوءافلاو واولا كرست ىتا ا
 تارا نت تل مام كد 5 20 0 0 00 ا

 ار . ىلا ةنعتوكتو اع فراخ اءاعمالا » رى
 تاكل 1 1 ا ا : . ىذلا ةزتعايكزاخ ىلاهمتالا هل توكتام 0 ْ
 عغ٠ ناكونإنأريغامههايشأو ناكونإف بهذاكءامسالانمءاراهمف بهذ م ا
 ءامس*الا نم نه دغبامف نت دحالبابلا | ذهىف فورلار نهدعبامف لماوع ْ
 ىلع لخدت ىلا فورا ن ماهم الامهابش أو ناكونإتثدحأك أيش أ
 ءازيلا هذ ف.ك كا نيدأسو هلاح نع مالكلاريغتالف هملعىنبملاوإدتبملا ش
 هد را ل هللا ءاش نإ نوبف ١
 66 . . . .ءازجلانع اهريغت[رللافو راهب ىزاحت ىتلاءاس-الاهيفتمزلأ اذا » و :

 248 ا ل ماهفتسالاف لأهم قتلخدأاذاءازخلا ص ٍإ

 دا .........رر .:.ةفآفمضلانات اذاءارطل » | 1١

ْ 



)15( 

 ةقصض

 446 .....3..0 0.0.2... امه مركي ونيمز ا ني عقترام باباذه
 غ4 نمو ماهفتساوأ ىمنوأ سم الاءاوح ناك اذا لعفلاه مث مزن ءازخشسأنم »م

 ةيادللا 1 ا ا ضعوا
 كد سولار رعالا ساب الر او سعئالا ةلزنع زن ىتلا فورا

 دا 0 . . . . . . , , ,مسقلا ف لاعفالا

 ا ا ل ل " لسلام 'الاابيفمدقتال ىتلافو رحلا
 أها ليفاهيلعناك ىتلاهلاح ع نع لعفلاريغنالو لعل الااهد باهي الىتاافورملا

 ْ ا ا ا هئمئشول قنوكب نأ

 || هو .لاعف الااهدعباهيلب تأزوك وءامع الااهدعتا ملي تأز وح ىلا فورحلا

 اا رب لسفلا قف
 .[|436 ءءء... ...... يي... . . ."انعسالاوم لاعقالالافاضيام
 ااا ل ل مق ا و  ةأوذا

 |ة1] ...ق .ةثنةث مثلثة ةميف هن 6 4 كا 7 ناباوأنم

| 00000 
 ١ ا و كا اناولا نمرع

 هيو. م. م نأباونأ نمرخ ٠ |ةكغ ٠ه هو هه ههه هو ه٠ ه هوو هو ه6 مم هما.

 اك ف 0 كن ا اعاواعغا

 اة ا . لوالاوهءىث نمالدين أ همفتوكست

 |1116 20... والا سلئتنمالدبّنأ هنن توكت
 ادا اهلينام لعدم هلفش نكت تأت اوقأ نم

 20070 0 ا ا . نإ تاؤأ نم

 اا ل ا بر تل تاوأ نمرع ا
 اك 0 نال ا ا: . . تايناوأ نمزحا
 ا ااا لا كل ادا ل ا ا... تاواحآ

 انام 0... ب... . . , راسم يع لعفلاونوكت ىلا نأ باوتأ نم
 ا فا هده د 6 0 د 6. م هده م ظ ىأ ةهلزخع أ همف نوك.تام

 00000 ل ا ل ل ل ةففخ هكتازخ"

 ناكل 4 ل. ال ا ا ا فاو أ

 |( ء.م ل... . .. . ,ممأو امهيأةزنع اهي مالكلاث اك اذاعأ

 , ةعطقذمْأ



 ءرا/ همه »ه ه0 © هل م,” ماه هيوب٠ هيك © هه هاهم ةها6هاه هاه © ه ٠.6

 1 هد ا كي ا د اوفس ريع زو 2( 2

 41 ...... 02... . .. . . . . ,ماهقتسالا فلة ابيلع لدن ىتئاواولا د «

 41 ...... . ,فلالا لعل خدتلوماهفتسالا ورح ىلعتلخدإ مأ ناب » د
 «دعو
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